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VOORREDEN.
nas

L die hervoorkomt 5 omde Wereld te be-
fchoiiwen

,

Befchouw dezelve zo, door eenen wyzen geed,

Dac hy, aan SchouwensEind, den Hemel mag
behouwen

,

Dan is hy, tot zyn heil , op Aarden wel geweefl.

;^^Zo werd dehouteKift, vaniemantopgellooten.

Om zyn inwendig goed, dat hy in zich bevat,

Op dat, in plaats van hout 5 het Goud-deel werd
"^ genooten

,

Terwyl m'er uitheft, eenonnoemelykefchat.

s Maar die de Wereld Held , een Doelwit van zyn

[
oogen

,

i En met het Herten- oog , daar niet door heene

J
gaat,

^ Genoegd zich met de Kill, (dooronverftandbe-

^
droogen

,

)

) Zo dat hy eindeling , met leege handen flaat.

f
De Vv^ereld is een Kift , met veelderlei fieraaden.

Van d'Aidernoogflen, door de wysheid, toe-

bereid;

^ Maar 't geen-den eeuw'gen grond , der zielen kan

J
verzaaden

,

f Isd'oorfprongzelver, die daar heim'lyk achter

ï
le.J.

* Zoek dan de fleiitcl, al die wys wil zyn van herten,

^
A 3 Waar

ï



V o o R R F. D E N.
Waar mee men dezeKill, des Werelds open

doet.

Zoek niet wydloopig, hier,en daar, of in de verte,

In alle dingen, van vergank'iyk werelds goed.

Waar zal men zoeken? zoek in 't Heilig Woord
des Heeren,

(Om eenen gouden berg , van grond op , tot

den top)

,

Daar vind gy klaar ontdekt , Gods Willen , en
Begeeren

,

Wie deze weet en doet, die fluit de Schat-

kift op:
En ziet op 't Wezen , van de fchaduw fcheme-

ringen

:

Het fchoönfle op Aarden, ishetaangenaame
Licht.

Maar d'oorfprong .van het licht , en alle fchoone
dingen

,

Is Gods beminn'lyke, en alwaardige Aangezigt.

Wie voort gaat op dien voet, diekaninzynbe-
fchouwen

,

Van alle dingen , die hy hoord , en fmaakt,

en ziet,

Het heimelyke Deel , voor 't rechte en waarde

houwen

,

En achten 't buitenfte , daar tegen als een niet.

Een Kift, die'twaardilc dekt; doch wyzelyke

zinnen

,

Niet met zyn zyden , en zyn overdekfel fluit

,

Maar haar fuptielheid dringt door alles heen na

binnen, In



VOORREDEN,
In 't herte van de Schat, die deze Kift befluit.

Wie zo gedaan heeft , zal , aan 't einde van zyn le-

ven
,

Met grooce Rykdom, (uit de Wereld-kift ge-

licht)

Zich op de Reis van hier , na d'eemvigheid begee-

ven

,

En komen tot een ftand , daar alle heil voor
zwicht.

Want ieder hooft , voor hooft , die moet van hier

verrvzen :

De Kift dtis Werelds , is te zwaar , en kan niet

meé;
Maar 't Edel Deel, uit hem, (een Doelwit aller

wyzen)

,

Dat neemt hy met zig,die na deze wysheid deê.

Romeinen I:2o

W a"t zvne onzienlyke dineren worden van de
fcheppin^e der wereld aan, uitdefchepielenverfiaan

en doorzien , beide zyne eeuwige Kracht en Godde-
lykheid , op dac zy niet te verontfchuidigen en zou-
den zyn.

2 KOELINTHEN IV: l8.

Dewyle wy niet en aanmerken de dingen die men
ziet, maar de dingen die men niet en zier. Want (ie

dingen die men ziet zyn cydelyk, maar de dingen die

men niet en ziet zyn eeuwig.

Hebreen XII: 26,27,25,

Wiens ftemme doe de aarde bewcegde: maar nu heeft
A^ hy



VOORREDEN.
hy verkondif^d , zeggende , Noch eenmaal zal il: bc-
weegen, niet alleen de aarde, maar ook den hemel.

En dit [woord,] noch eenmaal, wyft aan de ver-

anderingen der beweeglyke dingen , als welke gemaakt
waaren, op dat blyven zouden de dingen die niet be-

weeglyk en zyn.

Daarom alzo wy een onbeweeglyk Koningryk ontr

fangen, laat onsdegenade[vaft] houden, door dewel-
ke wy welbehagelykGode mogen dienen, meteerbie-
dinge en Godvruchtigheid.

2 Petrus III: 7.

Maar de hemelen die nu zyn, en de aarde, zyn door
het zelve woord als een fchat wech gelegt , en worden
ten vuure bewaard tegen den dag des oordeels, en der
verdervinge der Godlooze menfchen.

En Vers 10, II 3 12, 13 , 14.

Maar de dag des Heeren zal komen als een diefin

den nacht, in welkende hemelen met een gedruis zul-

len voorby gaan , en de elementen branden zullen en
vergaan, en de aarde, en de werken die daar in zyn,
zullen verbranden.

Dewyledan deeze dingen alle vergaan, hoedanige be-
hoord gy te zyn in heiligen wandelen Godzaligheid;

Verwachtende en haaftende tot de toekomOe vanden
dag Gods, in welken de hemelen door vuur ontlieeken

zynde zullen vergaan , en de elementen brandende zul-

len verfmelten ?

Maar wy verwachten, na zyne belofte, nieuwe he-

melen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid

woond.
D.iarom, geliefde, verwachtende deze dingen , be-.

naarrtigd u dat gy onbevlekt en oiibellrafFelyk van hem
bevonden moogc worden in vrede.

B E.
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BESCHOUWING
De zon.

Hoc Ycel fchoonder den oorfpronk.

H^ bedekt zich met het licht , ah met een kleed:

Pfalm CiV: 2.

En dit is de verkondiging , die wy van hem gehoord

hebben , en wy u verkondigen , dat God een Licht

is 5 en gants geen duijternijjh in hem en is, i Joan : 1: 5.

Zoekt



DER WERELD. 3

Zoekt een gezicht , In V eeuwig licht,

XJE. Zon verwint de Duifternis
,

En maakt met zyn doordringend geeven.

Dat deze Wereld woonbaar is

Voor 't waflend en verdandig leven:

Wat moet den oorfprong heerlyk zyn,

Daar zulk een vonk uit is ontfprongen;

Die Goddelyke Zonnefchyn

,

Die eeuwig Lof zy toegezongen.

In 't Licht ftaat alles openbaar

,

Wat in het Duifier bleef verborgen

Voor 't Oog, als of 't 'er niet en waar:

Wat heerlyk heid ontdekt den Morgen !

Doch voor een Blinde die niet ziet.

El} ft al die heerlykheid belloten;

En 't is voor hem, als was 't er niet,

Schoon 't aan zyn zyde word genooten

:

ó Menfch ! is 't Tyd'lyk Licht zo goed
,

Verheft uw zinnen in 't betrachten

,

Hoe 't Licht, dat God is, weezen moet.

Te klaar voor 002;en en gedachten.

Maar wie daar blind waar aan de ziel,

Die



4 BESCHOUWING
Die bleef zyn duifternis behouwen,

Schoon 't Eeuwig Licht al op hem viel,

Hy koft het echter niet aanfchouwenj

Gclyk de Zon een oog vcreiffc,

Zo eift het Licht van 't eeuwig leven,

Het oog, dat uit de deugd verrylt,

Om 't Leven Zahgheid te geeven.

D,
Psalm LXXIV: ló.

e dag is uwe , ook is de nacht uwe: gy hebt het

licht en de Zonne bereid.

Psalm LXXXIV: 12, 13.

f^rant God de HEERE is een Zonne ende Schild^

de HEERE zal genade en eeregeeven: hy en zal het

goede niet onthouden , den geenen die in oprechtig^

heid wandelen.

HE E. RE der Heirfchaaren ^ welgelukzalig is

de menfche die op u verirouvot.

] E Z A I A S LX: 19.

De Zonne en zal u niet meer weezen tot een licht

des daags , en tot eenen glans en zal u de Maans
niet lichten : maar de HEERE zal u weezen tot

e<fn eenwig licht , en uw God tot uwe clerlykhcid.

Mat-



D E R W E R E L D. 5

Mattheus XTII: 43.

Dan zullen de rechtvaardige blinken
,

gelyk de

Zvune in 'r Komngryk baars Vaders, Die ooren heef

v

om te hoorcn, die hoore.

JOANNES I: 4jSjOi7>S, 9.

In het zelve was het leven , en het leven 'voas het

licht der menfchcn.

En het licht fchynt in de dirfternijje , en de dui-

Jiernijfe en heeft het zelve niet hegreepen.

Daar 'was een menfcbe van God gezonden ^ ixiiens

naavie vjas Joannes,

Deze qiiam tot een getuigeniffe , om van het licht

te getuigen, op dat zy alle door hem gelooven zouden.

Hy en was het licht niet , maar [was gezonden']

op dat hy van het licht getuigen zoude.

[D/f] was het waarachtige licht , 't welk verlicht

een iegelyk menfche komende in de wereld»

1 Joan: l: 6, 7.

Indien wy zeggen dat wy gemcenfchap met hem
hellen , en wy in de duifternijjè wandelen , zo He-

gen a'y , ende en doen de waarheid niet.

Maar indien wy in het licht wandelen
,

gelyk hy

in het licht is , zo hellen wy gemeenfchap met mal-

kanderen , en het bloed van Jezus Chrijtus zyns Zoons ,

reinigt ons van alle zonden,

D E



€ BESCHOUWING
De maan.
Niet als den Dag

!

En de Sfad en behoeft deZonne^ noch de Maaneniet^
dat zy iH dezelve zouden Jchynen : ^uoant de Heerlyk-'
tem üods heeft ze 'verlicht, en het Lam ü haare kaatfe.
Openbaaringe joan:XXI: Z3.

Neemt



DER WERELD. 7

Ntemt noch in acht , Het licht der nacht.

AL fchynt het Maantje noch zo klaar,

't Is evenwel zo bleek en naar,

Als wy 't by 't Zonnelicht gclyken

:

Hoewel gedienflig , na haar maat.

Maar ziende op een hooger graat , .

Zo moet het ver voor 't ander wyken.

Men ziet ook by de Maanefchyn,

Befcheid'jyk dat 'er dingen zyn
,

Doch met een fchaduw overtoogen:

Maar 't Zonne-licht., met volle kracht.

Ontkleed het al , van 't kleed der nacht.

En field de dingen klaar voor oogen

:

Zo achten wy deez' levens tyd,

By 't leven in der Eeuwigheid

;

Wy zien ons zelven , en de dingen

In 't licht der oogen, en 'tVerftand,

Ter rechter en ter (linkerhand,

Die door Gods Wysheid iland ontfingen:

Maar doch wy zien het alles aan

,

Als by het fchemer-licht der Maan

,

Zo



8 BESCHOUWING
Zo dat wy liciic in 'c oordeel dooien :

VVy zien 't niet duid'lyk wat het is,

Maar boven op en by de gis

,

Het recht perfe6t blyft ons verhoolen.

Maar als het licht van Zon en Maan,

En 't aardfe oog zal ondergaan

In d'opgang van het Licht der Lichten

,

Dan zal men zien, als by den dag,

Wat in des Scheppers wezen lag.

Dat ons nu fchemerd voor 't gezichte.

Daar zal geen fchemer-licht meer zyn^

Want God is zelfs den klaaren fchyn

,

En 't dekfel gantslyk afgetoogen

;

Zyn wond'ren zyn dan naakt en klaar

,

En (laan tot vreugde in 't openbaar

,

Voor recht begryp en klaare oogen.

Psalm VIII: 4, ƒ.

A Is ik uwen Hemel aanzie , het werk uwer vin-'

geren y de Maane en de Sterren^ die gy bereid hebt.

Wat is de menfch , dat gy zyner gedenkt ? en de

zoone des menfchen dat gy hem bezoekt ?

Psalm



DER WERELD. 9

Psalm CXII: 4.

Den oprechten gaat het Jicht op in de diiijlernijfe :

Hy is genadig en barmhertig , tn rechtvaardig.

Jiz Al AS LX : 20.

U''Joe Zonne en zal niet meer ondergaan , en

uwe Maane en zal haar \_licht'\ niet intrekken
^

want de HE ERE zal u tot een eeuwig Licht

weezen , en de dagen uwer treuringe zullen een

einde neemen,

Ep HEZEN V: 8, 9j 10, ir,

I^Fant gy waart eertyds duijlernijfe , maar nu zyt

gy licht in den Heere : wandeld als kinderen des

lichts

:

Want de vrucht des Geefls is in alle goedigheid en

rechtvaardigheid en waarheid.

Beproevende wat den heere welbehaagelyk zy.

En hebt geen gemeenfchap 7net de onvruchtbaar

re werken der duijlemilp , maar bejiraft ze ook vee!

(er.

B De



,10 BESCHOUWING
De sterren.
Het werk pryil de Meeften

De Uemelen 'veYtellen Gods eere , en het TJitfpanfel

*verkondigt zyner handen werk, Pialm XIX : 2.

Ik ben d wortel en het geflachte Davids , de blin-

kende Morgenjlerrc. Üpcnb:XXll; ló.

Baar



derWERELD. Il

Haar groot akkoort. Word nooit verJioort.

A Is gy het Sterren-ryk aanfchoud

,

Zo (leid aan uw gemoed te vooren

,

De Meefter , die dat heeft geboud

,

En iaat zyn grootheid u bekooren.

Die zo veel wondVen field ten toon,

In 't Voorhof dezer Uitgeboorten

,

Heeft onbedenk'lyk hooger fchoon^

Beflooten , binnen zyne poorten.

En gy, die gaarn wonderen ziet,

Word van dien grooten Heer gebeden

,

Tot Deelgenoot van dat geniet,

Om binnen zyn Paleis te treeden.

Men moet dan hier niet blyven flaan

,

Maar langs den weg van zyn Geboden

,

Na 't Eeuwig Ryk der wond'ren gaan,

Daar 's Werelds wondVen ons toe nooden.

Van 't welk de Heer des hemels zeid

,

Wiens toezeg niemant zal ontzinken

,

Dat in het Ryk der heerlykheid
,

De vroomen eeuwig zullen blinken,

iNiet als een Ster, maar als de Zon :

B 2 Om



12 BESCHOUWING
Om zulk een hemels licht te weezen

,

Was 't waard, dat ider Ziel begon,

Dan was zyn welftand nooit volpreezen.

ó Menfch ! die 't wonder fchoon bemind ^

Wat is 'er fchoonder, als Gods kind.

D
Job XXXVIIIiy.

\je de Morgen -jlerrcn fzaamen vrolyk zongen
,

en alle de kinderen Gods juigden.

Psalm CXLV'III: 1,2,3,4^^.

HalklU'Jah, Looft den HEERE uit de hemelen:

Looft hem in de hoogfte plaatfen.

Looft hem alle zyne Engelen : Looft hem alle zy-

ne heirfcbaren.

Looft hem Zonne ende Maane : Looft hem alk gy
lichtende Sterren,

Looft hem gy hemelen der hemelen : en gy wate-

ren die boven de hemelen zyt.

Datze de Naame des HEEREN koven: want
als hy 't beval zo wierden zy gefchapen,

A^ATTHEUS XXIV: 29.

En terftont na de verdrukkinge dier dagen , zal

de Zonne verduijlert werden , en de Maane en zal

haar fchynfel niet geeven , en de Sterren zullen van

den hemel vallen , en de krachten der hemelen zul-

Jen beweegt worden,

I. Kc-



D E R W E R E L D. 13

1 K o R I N T H : X V: 4T , 42 , 43.

Een andere is de hecriykhcid der Zonne , en een

andere is de heeriyl^heid der i\/aane, en een andere

is de heerlykheid der eterren : 'ivant de [_eenel^ Jlerrc

vcrfchilt in hecriykhcid van de [^andere'] jierre.

Alzo zal ook de opjtandinge der dooden zyn.

Het \_!ichaa]n^ word gezaait in verderflykheid , het

'voord opge-ivekt in onverderjlykheid.

Het ivord -gezaait in oneere , het word opgewekt

in heerlykheid Het word gezaait in zwakheid , het

word opgewekt in kracht.

Hebreen I: 10, 1 r , 12.

En Gy HEERE , heht in den beginne de aarde

gegrondet , en de hemelen zyn werken uwer handen :

Dezelve zullen vergaan , maar gyblyft altyd: en

zy zullen alle als een kleed verouden

:

En ah een dek-kleed zult gy ze in een rollen , en

zy zullen verandert worden : maar gy zyt dezelve
,

en uwe jaaren en zullen niet ophouden,

2PetrusI:i9.

En 'Zü}' hebben het Propheetife H^oord, dat zeer

vajt is; en gy doet wel, dat gy daar op acht hebt

,

als op een licht fchynende in een duijlere plaat/e, tot

dat de dag aanlichte , en de Morgenjlerre opga in

uwe herten.

Openbaart ng II: 2S.

En ik zal hem de Morgen-fterre geeven,

13 3 J^JL



BESCHOUWING
De wolken.
Zy belooven lief of Jecd.

Ziet^ hy komt met de TVolken^ en alle ooge zal hem
zien , ook de geem d'c hem doorjleeken hebben : en alle

gedachten der aarde zullen over hem rouwe bedryveni

Ja, Amen. Openb:!: 7.

Hy



derWERELD. is

Hy "jiaSi en is verdreven

;

Zo gaat hit tyd'lyk leven.

De Wolk van Nevel t'zaam gefield,

]Maakt veel verand'ring voor 't gezichte,

Ttrvvyl hy weid, langs 't blaauwe veld,

Somtyds gefleerd, door 't Avond lichten;

Somtyds heel droevig zwaar, en naar,

Beloovende een vloed van regen

,

Die deze of geene fchaad'lyk waar.

En elders iemant weer een zegen :

Maar eens verwachten wy een lucht,

Daar duizenden met fchrik voor vreezen

,

En menig met verlangd na zucht,

Want die zal wonden en geneezen.

Wanneer de heil'ge Majefteit.

In d'aankomd van des Menfchen Zoone,

Met groote kracht en heorlykheid,

Zich in de wolken zal vertoonen.

Dan hangt het opgerichte hoofd.

En 't hoofd dat hing word opgeheeven,

Dan is de Tyd , zo lang belooft.

Tot loon en ftraf, voor 't menfch'lyk leven.

B 4 6 Je-



i6 BESCHOUWING
ó Jezus! 't is nu lang geleên,

Dat u een wolk heeft weg genomen :

Ach ! of uw wederkomit verfcheen \

Zo is 't verlangen van de vroomen

,

Hoewel uw wooning na den Geeft,

Nooit van der aarden is geweeft.

Job XXVI: 8, 9.

O y bind de ivaterenin zyne wolken: nochtans en

fcheurt de wolke daar onder niet.

Hy houd het vlakke [ zynes j thrmns vajl : hy

fpreid zyn wolke daar over,

Job XXXVII:'ii, 12, 13.

Ook vermoeit hy de dikke fVolke [v/öor] klaarheid:

hy verjlrmt de wolke zynes lichts.

Die keert haar dan na zynen wyzen raad [doorl

ommegangen^ datze doen, al dat hy ze gebied op het

vlakke der wereld , ep der aarde.

't Zy dat hy die tot een roede, of tot zyne land,

of tot weldaadigheid befchikt.

Psalm CIV: 3.

Die zyne opperzaalen zoldert in de wateren : d'i&

van de wolken zynen wagen maakt : die op de vleu-

gelen d(^s wiinds wandehh

Psalm



p E R W E R E L D. 17

Psalm CXLVII; 8.

Die de hemelen met ^molken bedekt , die voor de

aarde regen bereid : die 't gras [oji] de bergen doet

uitffiruiten,
Ezech: XXXII; 7.

En ah ik u zal uitblujjen, zal ik den hemel be-

dekken , en zyne Jlerren zwart mauken : Ik zal de

Zonne met wolken bedekken , en de Maane en zal

baar licht niet laaten lichten.

Nahum 1 : 3.

De HEERE is langmoedig , doch van groote

kracht , en hy en houd [_den fchiildigen~] geenzins

onfchuldig: des f/EERE ISf weg is in wervel wind\

en in jlorm , en de wolken zyn het flof zyner voe-

ten,

I Thessal: IV: 17, 18.

Daar na wy die levendig overgebleven zyn^ zul-

len te zaamcn met haar opgenomen worden in de wol-

ken , den lleere te gemoete in de Lucht , en alzo

zullen wy altyd met den Heere weezen.

Zo dan, vertroojl malkanderen met deze woorden,

Öpekb: XXII: 12.

En ziet , ik kome haajlelyk: en mynen loon is

met my , om een iegelyk te vergelden, gelyk Z)n

"wcrk zal zyi.

B 5 De



18 BESCHOUWING
De L U C H T.

Wie kan ze miffen.

Alles 'voat adem beeft loove den HEERE, Halelit-

JaL Pfalm CL: 6.

Maar dien God^ in nviens band uvjen adem is , en by

9ivien alle uwe paden zyn , en bebt gy niet verbeerlykt.

Daniel V: ^3-
Al



D E R W E R E L D. ip'

Al ziet mm V 7iiet , Zo is het iet.

6 L^unne Lucht, ontaft'lyk goed,

Nochtans van zulk een hoogen waarde

,

Dat alles door u Jeeven moet,

Wat adem haald , op dezer aarden:

Wie roemt en pryfh uw lekkerny.

Die onophoud'lyk word gegeeten ?

Onachtzaamheid gaat u voorby,

En grover fpys doet u vergeeten.

Is 't wonder dat een hooger graad

,

Van onbegryp'lykheid voor 't leven

,

Daar alle leven door beftaat

,

De Bron die alles op moet geeven

,

Voor 't onaandachtige gemoed,

Vergeeten blyft? wyl grove zaaken,

Daar hy de dierlykheid mee voed,

Z\n plompe geeft onachtzaam maaken.

Zo blyft het edelfte onbetracht.

Te fyn voor oogen en voor handen

,

En daarom ruikloos niet geacht.

Het menfch'lyk leven tot een fchande.

Maar d'Eed'le wysheid doet zo niet

;

Zeer-



20 B E S C H o U W I N-G.

Ze erkent het onbegryp'lyk wezen,

Schoon dat zy 't niet en tafl noch ziet

,

En 't word van haar gemoed gepreezen

,

Voor d'oorzaak daar het al door leeft,

En voor een fpys van 't eeuwig geeven

,

Waar na zy ftecds begeerten heeft

,

En eindeloos door hoopt te lecven.

ó Dlepfle oorfprong van de lucht!

Weeft gy de aamtocht onzer zucht.

Psalm LI: 13.

,n verwerpt my niet vqii uw aangezichte , en

neemt uwen Heiligen Geejt niet van my.

Handel: XVII: 27,28.

Op dat 23/ den Heere zouden zoeken , of 2}' hem

immers taften en vinden mogten : hoewel hy niet

verre en fx, van een iegelyk van ons.

Want in hem keven wy , en hcweegen ons , en zyn

wyi gelyk ook cenige van uwe Poëten gczcgthehhen

^

want wy zyn ook zyn geflachte.

JOAN-
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JOANNES III: 8.

De ivind hlaajl waar hcenen hy mJ ^ en gyhoord

zyn geluid , maar gy en weet niet van waar hy

komt , en waar hy heenen gaat: alzo is een iegelyk

die uit den geeft geboren is,

Romeinen VIII: 14, 15*.

PFant zo "oeele als 'er door den geejl Gods geJeidet

worden , die z\ n kinderen Gods.

JVant gy en he't niet ontfangen den geeft der

dienjïbaarheid wederom lot vreeze: maar gy hebt

ontfangen den geeft der aanneeminge tot kinderen^

door welken wy roepen : Abba , Vader.

Galaten V: i^.

En ik zegge , wandeld door den geejl , en vol»

brengt de begeerlykheid des vleefes niet.

Het
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Het vuur.

Wacht u.

han zal by zeggen ook tot de geene die terjlinker'-

Iband] zyn , gaat weg van my
, gy vervloekte in het

eeuwige vuur, V welk den Duivel en zyne Engelen be-
reid /ƒ. Matth : XXV : 4 1 . Men
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Men móet voorzichtig leeren.

Het quaad te zien van veren.

H oe Ys-koud moet het herte weezen

,

Dewyl *c zich zo veel niet ontlaat

,

Om voor het Eeuvv^ig Vuur te vreezen

,

Na d'alderwyfle en troiuvlle raad 1

Nochtans zal elk bekennen moeten

,

Indien hem maar een vonkje raakt,

Hoe fnel hy weg haald hand en voeten ,

En hoe hy voor een meerder waakt.

ó Vuur! hoe fcherp zyn uwe tanden,

Hoe byt gy 't wezen dat gy vat,

Hoe maakt gy alle ding te fchanden

,

En uwen honger word niet zat j

ó Menfch laat geen Fioolen zorgen!

Dewyl gy in dien Spiegel ziet

,

Al fchynt de ftraffe lang te borgen

,

Den fchuldigen vergeet zy niet.

Maar vind hem eindeling aan 't Ende,

Op dat hy dan betaal en boet

Met jammer, lyden en elende,

En fmaak het bitter na het zoet

,

Gelyk
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Gelyk gy wacht uw teere handen

,

Terwyl gy *c vuur tot nut bellierd

,

Op dat men zich niet leelyk brande,

Wanneer men kookt of anders vierd
,

Doet zo uw voordeel met gedachten
,

Door denken aan het eeuwig vuur

,

Om uwe Ziel daar voor te wachten
,

En zo t'ontgaan het hoogde zuur.

Maar dat het uwen zin doe kooke

,

In levendige vreeze Gods,

En 't koude hert geftaag beftooke

,

Tot keur van 't befte deel uw's lots*

Spreuken XXVII: 12*

D,e kloekzinnige ziet het quaad
, [ ^w ] verhergel

zich : de Jlechte gaan heenen door
y {_en'] worden

gepaft.

jEsAiAs XXXIV: 9*

En haare heeken zullen in pek verkeerd worden
^

en haar Jlof in zwevel : ja haare aarde zal tot

brandende pek worden.

Matth:
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Matth: XXV: 29,

En deze zuilen gaan in de eeuwige pyne: maar

de rechtvaardige in dat emmge leven,

LuKAS XII: 4, 5.

En ik zegge u mynen vrienden , en vreejl u niet

voor de geene die het lichaam dooden , en daar na

niet meer en kunnen doen.

Maar ik zal u toonen wien gy vreezen zult

:

vreejl dien, die na dat hy gedood heeft ; [ook~\ macht

heeft in de helle te werpen : Ja ik zegge u , vreeji

dien.

Hebreen X: 2(5, 27.

Want zo wy willens zondigen , na dat wy de

.kennijje der waarheid outfangen hebhen , zo en hlyft

daar geen Jlacht- offer meer over voor de zonden:

Maar een fchrikkelyke verwachtinge des oordeels ,

en hitte des vuiirs dat de tegenjiaanders zal verJliU"

den.

Het
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Het water.
Enkele is *t Doorluchtig.

l^f^ant ik zal water gieten op den dorftigen , enftroo^
men op het drooge : Ik Zal myuen Geeft op uiv zaadgie-
ten ^ en mynen zegen op uwe nako?nelingen. En zj
zullen uïtfpruiten tuffen in bet gras , als de wilgen
aan de waterbeeke^i. jezaias XLÏV: 3, 4.

Zon-
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Zonder Aarde , Hoog van waarde.

H et Water, *t lieflyk Element

^

Daar zich de dorft van alle dingen

,

Met uitgeftrekte zucht na wend

,

Op dat zy laafenis ontvingen

:

Dat alles maatigt en verkoeld.

Wat van de droogte v/ord beneepen

,

Dat alles zuiverd , wail en fpoeld
,

Wat van de vuilheid was begrcepen ^

Daar alle 2,ras en kruid na haakt

,

Daar alle Akkers na verlangen,

Dat alle vruchten wasbaar maakt
5

Op dat 'er fpyze werd ontf^mgen

,

Dat nedrig en zachtmoedig is

,

En aliyd zoekt de laagfte fteede,

En met zyn koele ijafenis

,

Geduurig afloopt, na benede:

Dat wekke ons op, en wyze ons voort^

Om zynen oorfprong eens t'erlangen,

Wyl 't leven reeds al heeft gehoord^

Dat zulks van Jezus is t'ontfangen,

Die rpring en leevende Fontein

,

Die zich voor niet heefc aangeboden
j

Op dat wy nimmer dorftig zyn

,

In 't land , daar ons zyn Roep toe nooden.

Ten
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Ten Tweede»

H et Water , enkel en aüeen»

En onvermengt met and're zaaki^n

Is zuiver , klaar en ongemt^en

,

En kan het fchouwend oog vermaaken

:

Maar is 't verdabbelleerd met aard

,

Zo is zyn Edelheid verlooren

,

En is veracht'lyk en onwaard

,

Zyn naam van Modder werd gebooren.

ó Ziel ! wei eer zo klaar geweefl

,

Zo zuiver uit Gods bron gevlooten

,

Wat heeft de lieife en werelds geeft.

Al zwarte aarde in ugegooten!

ó Water! van het waard gemoed,
Zo helder in eenvuldigheden

,

Vermengd u niet met 's werelds goed ,

Die zwarte aarde hier beneden

,

Op dat gy zyt tot een vermaak

,

Van d'allerklaarfle en waardile oogen

,

En zyn begeerte tot een fraaak

,

Zo zal u zyne gunf): verhoogen

,

Om in het Paradys te zyn

,

In 't midden van de Hemels boomen

,

Een fpring en levende Fontein ,

Van eeuwige Vrede en vreugde-llroomen

:

Myd dan het mengfel (dat genaakt,)

Van 't helfe ftof en ilof der aarde,

Dat u voor God verfoeiiyk maakt

,

En voor zyn oogen in onwaarde.

Op



derWERELD. 2p

Op dat gy niet als drek en flyk,

Verfmeeten word in 't duider ryk.

Mattheus VI: 21^25»

M^e kaar/e des Uchaams is de ooge ; indien dan

ü'xe ooge eenvoudig is , zo zal wuf geheel lichaam

'jerlicht ''joeezen.

Maar indien im ooge hoos is , zo zal geheel uw
lichaam diiijler zyn. Indien dan het licht dat in u

is , duijlerniffe is , hoe groot [zal ] de duijternijjc

[ zelve zyn J f

JOANNES III: f).

: Jezus ant'xoordde , en zeide tot hem ; voorwaar
,

''Voorwaar , zegge ik u , zo iemant niet gehooren en

' word uit JVater en Geeft , hy en kan in het Koning-

iryke Gods niet ingaan.

S
*

Kapittel IV: 13, 14.

Jezus antwoordde en zeide tot haar: een ieder die

van dit water drinkt zal wederom dorjlen:

Maar zo wie gedronken zal hebhen van het wa-
ter dat ik hem gecven zal , dien z/il in eeuwigheid

niet dorjlen, maar het water datikhemzalgeevcn,

zal in hem worden een Font eine van v:atcr Jpringen-

de , tot in het ieüwi'je leven.

C 3 De
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De aarde.

Om 't geen hy voort brengt.

Be Aarde geeft baar gewas: God, onze God , zal
On$, zegenen. God zal ons zegenen : en alle einden der

Aarde zuilen hem vreezen, PfalmLXVII: 7, 8.

. Eet
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Het middel is ^a; el goed j

Als V zyne iverkimi doet.

H et kind is edeler van aard

,

Als zyne Moeder die hem baard

;

Wie kan de rouwe Aarden eeten?

INIaar haar gevvenfte fchoone vrucht,

Daar 's levens luft na tracht en zucht,

Die word van elk met fmaak ge^ieeten

:

De eed'le vrucht van 't nieuw. gemoed,

UitwaiTende van vlees en bloed.

Die rouwe klomp van flof en aarde,

Is 't kind , dat in een hooge graad

,

Zyn moeders ftand te boven gaat.

Zeer koftelyk en ryk van waarde,

ó Aarde, die onwaardig zyt,

Zo u ontbreekt de vruchtbaarheid.

Maakt u een arbeid om te baaren

,

Dat regen en de Zonnefchyn

,

Aan u niet vruchteloos en zyn ,

Maar uw gewas in 't licht verklaarcn.

't Gewas dat d'Allerhoogde haagd

,

Daar zyn begeerte en lufl na vraagd ,

C 4 Dat
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Dat waardige Gewas der Deugde

,

Waar toe ^y zaad in u befluit,

Want d'Alierhoogde lokt het uit,

Tot eene vrucht ter eeuw'ge vreugde.

Genesis I: ir, ii.

n God zeide : dat de Aarde iiitfchlete gras-

fcbeutkens , kruid zaad zaajende , vruchibaar ge-

boomte , draagende vrucht na zyncn aard , welkers

zaad daar in zy op der aarde , en het was alzo.

En de ylarde bragt mort Gras-Jcheutkens , kruid

zaad zaajende na zynen aardy en vrucht-draagende

geboomte , welkers zaad daar in was , na zynen

aard: en God zag dat bet goed was.

Psalm CIV: 13,14, I5',i6.

Hy drenkt de bergen uit zyne Opper-zaalen : de

aarde word verzadigd van de vrucht uwer wer-

ken.

Hy doet het gras uitfpruiten voor de heejien , en 't

kruid tot dienfi des menfchen , doende het brood uit

de aarde voortkomen

:

En den wyn , die het hert e des menfchen verheugd^

doende het aangezichte blinken van olie: en het brood

y

dat het herte des menfchen Jterkt.
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De hoornen des HERREN worden verzadigd

y

de cederhoomcn van Lihanun , die by geplant heeft.

_..._^
Psalm CXLVII: 8,9, ió,7i^'

Die de Hemelen met wolken bedekt , die voor de

Aarde regen bereid : die bet gras
,

[_op'] de bergen

doet uitfpruiten.

Die het vee zyn voeder geeft : den jongen raaven

als ze roepen.

'i Hy en beeft geenen lufi aan deflerkte despaards: •

\y en heeft geen welgevallen aan de beenen des mans.

• De HEE RE beeft een welgevallen aan die, die

kern vreezen , die op zyne goedertierenheid hoopen, ]

V

I

i MattheusXIH: 8.

En een ander [_decl ] viel in de goede aarde , en

gaf vrucht , het eene honderd , het ander zejtig , en

ket ander dertig- [vond'].

Hebreen VI: 7, S.

M'^ant de aarde die den regen menigmaal op haar

komende indrinkt , en bequaam kruid voortbrengd..

voor de geene, door welke zy ook gebouwt word, die

Gutfangt zegen van God.

Maar die doornen en diftelen draagt , die is ver-

worpelyk , en na by de vervloekinge , welker einde

is tot verbrandinge.

Cs Dk
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De wind.
Nochtans in wezen.

Be mnd blaaft waar beenen hy ml, en gy bvord

zyn geluid y maar gy en weet niet 'van waar hy komt ^

en waar hy beenen gaat : alzo is een iegeiyk die uit den

Geeft geboorcn is, JoanilII: b\

V 0«.
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V Onzicnlyk Goed,

Waaid op V Gemoed.

K oei windje, dat men niet en ziet,

Maar eciuer door *t gevoel geniet,

Als ik u volg met myn gedachten

,

Wat uw beginfel zy geweefl,

Dan denk ik aan den Heugen Geeft,

Een vloejen uit des Vaders krachten.

Hoe wierd dien adem ook zo fchoon

Door Jezus zyn beminde Zoon,

Geblaazen op zyn lievelingen.

Terwyl het aangenaame woord

,

Van zyne lippen wierd gehoord

,

Dat zy den Heil'gen Geeft ontvingen.

Gelyk men ook 't gedenken vind

,

Van eene flerk gedreevcn wind,

In 't Apoftolis Huis bevonden,

Daar d'ingetooge ilille Schaar

Eendrachtig in 't verwachten waar,

Tot haar dien Troofler wierd gezonden.

Gy dan , Fonteinc van de wind

,

Wiens uitvloed zich op aarden vind

,

Ver-
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Verkoeld gy 't x'Vangezicht der Zielen

;

Die in het land van vlees en bloed

,

Door zo veel heete dagen moet,

Daar Jacht haar navolgd op de hielen.

Genesis III: 8»

E n zy hoorden de ftemme des H E E R E N
Gods , wandelende in den hof , aan den wind des

daags,

iKoningenXIX: ii, t2.

En Hyzeide: Gaat uit, enftaat op dezen berg,

voor het aangezichte des MEEREN , en ziet,

de HEERE ging voorby , en eenen grooten , en

Jterken mndfcheiircnde de bergen , en breekende de

Jiecnrotzen voor de HE ERE heenen; [_Doch'] de

HE ERE en was in den wind niet : en na dezen

wind eene aardbeevinge ; de HEERE en was [ook~]

in de aardbeevinge niet ;

En na de aardbeevinge , een vuur , de HEERE.
en was \_ook'] in het vuur niet : en na het vuur het

fuifen van een zachte jiilte.

Job XXXVII-.p, lo.

Uit de binnen-kamer komt de wervel-wind , en

van de verftrooijende [windenl^ de koude.

Door [zyn~] geblaas geeft Goddevorjij zo dat de

inedc wateren verjlyft worden^

En
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^ ^
En Vers ii.

En 'nu en ziet men het licht niet
^

[als het"] heU

ifferjs'in den Hemel ^ als de .^Ind door gaat , en

\d]cn zuiverd: —""' ——-"———'——"--

' En Kapittel XXX Vni: 24.

:, Jfodr is (ie weg
j

\_daar] het licht verdeeld word

;

'it^en^ de Oojleri wind. zich verJtrooit op der aarde?

1 '.

' PsALM-XVIII; 16.

j^
En de diepe 'kolken der wateren werden gezien , en

• de gronden 'der wereld werden ontdekt , van uwfcbeU

: d€n\ O HEERE , van het geblaas des winds uwer
neuze, .•

•« •
't . ,r- Psalm Cl V: 5.

',

Bté op 'dewleugeleh des winds wandeld,
I

Psalm CXXXV: 7. 1

Hy brengt den wind uit zyne Schatkameren voort, ^

Psalm CXLVII: 18. \

By zend zynwoorJ, en do£t ze fmelten: hy doet \

zynen wind waajen , 'de wateren vloeijen heenen, l

Lu KAS XI: 13. :'

Indien 'dan gy^^llïe -MjS :^}'f7 ^^^ ""^'^ kfnderen
"

goede gaaven tegeeven , hoe veelte meer zal de hemeljc

Vader den heiligen geeft geeven den geenen die hem
Udden 1

De
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De regen.
Toe Vruchtbaarheid.

Bruipet ^y hemden •van boven af , en dat de ivolken
vloeijen "jan ierechtigbeid: en de aarde openehaar ^ en
dat allerlei heil uitwafje

, engerechtigheid fzaa^uen uit-

Jpruite: Ik de HEERE heb z.e gefchapen. jezaias
XLV: 8.

,

^J jr J

ó /iarde
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o Aarde geeft wjv vrucht ,

Op V geeven van de lucht

^

SSJYV anneer den hemel lange wachten

,

Met zegen van der wolken vloed

,

Zo moell de aarde haafl: verfmachten
,

Met haar gellacht, van kruid en bloed,

ó Aangenaame regen-ftraalen

,

Die zo behaag'lyk uit de lucht.

Tot een verquikking nedcrdaalen,

Waar na het drooge aardryk zucht.

Üw lang vertoeven baard verlangen

,

En trekt het uitgeflrekte oog.,

Wyl nood , u gaaren wil ontfangen
,

Van hier beneden naar om hoog:
Want alle menfchelyke krachten,

Met ai haar wysheid en verftand

,

Die moeten op uw zegen wachten

,

Die af komt van de hoogde hand.

Maar dat verheevener gedachten
,

By *s waters heil en noodigheid.

Die groote droogte doch betrachten

Daar iemant in der hellen leid

,

En eift, in 't fmertelyk gevoelen.

Maar zo veel laafenis van vocht,

(Om zyne tonge te verkoelen,)

Als aan een vinger hangen mogt.

Dat is een dorheid en een droogte,

Die elk wel mag ter herten gaan

,

Op
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Op dat hy uitzie na de hoogte

,

Om buiten dat gevaar te flaan.

Nu is het noch een tyd van zegen

,

Wyl God zyn venfters open doed

,

Met ftroomen van genade regen

,

Tot vruchtbaarheid van eeuwig goed.

Hy wil een levend water geeven

,

Dat ons voor dorfb behoeden zal

,

En fpringen tot in 't eeuwig leven ,

In 't fchoon doorwaterd roozendal.

ó Water ! dat zo waard genooten

,

Zo dienftig zyt in dezen tyd

;

De Bron waar uit gy zyt gevlooten

Is 't diep geheim der Eeuwigheid.

Tot die , moet uw gebruik ons wenken

,

Want wie by deze welbron woond

,

Zyn flraal zal hem oneindig drenken,

Voor droogten is zyn ziel verfchoond.

G
Psalm LXV^: io,i 1,11,13.

ly bezoekt het land, en hebbende het begeerig

gemaakt , verrykt gy het grootelyks ; de riviere Gods

is vol waters : wanneer gy het alzo bereid hebt
,

maakt gy haar lieder koorn gereed.

Gy maakt zyne opgepluegde aarde dronken
; gy

doet ze daalen [in~] zyne vooren : gy maakt het week

door de droppelen
, gy zegend zyn uitfpruitfel,

Gy kroond het jaar uwer goedheid : en uwe voet»

Jïappen druipen van vettigheid.
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Zy bedruipen de iveiden der "i^oeftyne : en de beU'

velen zyn aangegord met verheuginge.

Psalm LXVIII: io.

Gy hebt zeer milden regen d'en druipen , 6 God;
en gy hebt u-ive erJJmUJcgcjicrkt , als ze mat wasge-
worden.

Psalm LXXXIV.-j.

J!s zy door het dal der moerhezie-hoornen dooV'

gaan
, fiellcn zy hen tot een Fontcine , ook zal de

regen haar gants rykelyk overdekken.

Je REMI AS V: 24, 25'.

En zy en zeggen niet in haar herte : Laat ons

nu den H E E R E onzen God vreezen , die den

regen geeft , zo vroegen regen als fpaaden regen , in

zynen tyd: [_die'] ousdeijoeeken^ de gezette tyden des

oogfis ^ be'jüaard.

Uwe ongerechtigheden wenden die dingen af , en

wxe zonden weeren dat goede van u lieden^

EzECHiEL XXXIV.-i^;.

IFant ik zal dezelve , en de plaatfen rondom my^

nen heuvel ^ fie'len [_tot~] eenen zenen: en ik zal den

plas regen doen nederdaaleninzynentyd; pias-regens

van zegen zullender z\n.

D DE
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De sneeuw.

Niet langer als 'c koud is.

IVant hy.ZfU tot defneeuw ^ IVeefï öp d'aarde^ en

[tot \ defi piasregen des regens ; dan is 'er depiasregen zy-

ner flerke rebenen. Job XXXVII: 6.

Hy geeft fneeuw als wolk : Hy ftrooit den rym ah
ajjè. PfalmCXLYll: i6.

JVat
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JVat is V Sieraad f

Dat weer vergaat.

w,anneer de Sneeuw het aardryk dekt j

En met zyn witheid overtrekt,

Dan is de Meflhoop fchoon voor oogen'

Waar is een Lywaad , zoo geblykt

,

Dat zy den prys niet af en itrykt,

En voor haar Haat niet leid gcboogen ?

Maar als de Zon dat kleed verfmelt.

Dan ziet men hoe 't 'er is gefield
5

Wanneer het leelyk uit komt kyke,

Aan dezen , en aan geene hoek

,

Dan gaat 'er blyk voor onderzoek
,

Op dat de viesheid van haar wyke.

o Mefthoop , van een vuil gemoed

,

Zo fchoon bedekt met werelds goed

,

Hoe fnood ontdekt zich uwe fchanden,

Wanneer Gods Tooren-vuur zo fchynd^

Dat uwe manteling verdwynd,

Als wierd zy afgelicht, met handend

In plaats van zulk een witten fchyn

,

Was 't beter fwarte aard te zyn ,

D 2 Die
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Die Goud en Zilver droeg van binnen:

Dat is de Deugd; of 't iemant weet;

Daar geene, fchand'iyk word ontkleed,

Zal dezen Eer, door bloodheid winnen.

Job VI: 1(5, 17.

JL^ie verdnnkerd zyn van het ys
,

[_en'] in deivelke

dejneeuw haar verhergd.

Ter tyd als ze van hitte vervJieten , worden ze

uitgedelgt : als ze warm worden , verdwynen ze uit

haare plaat/e.

Kapittel XXIV: 19.

De droogte , mitsgaders de hitte , neemcn defneeuv: -

wateren wcch ; [alzo'] het graf [_degeene die] gezon-

digd hebben.

EnKapictel XXXVlïI: 2.

Zyt gy gekojnen tot de Schat-kameren derfneeuw ?

PsALM-LXVIII: 2, 3,4.

God zal üpftaan , zyne vyanden zullen verjlrooid

worden: en zyne haat ers zullen van zyn aangezichte

^ulieden.

Gy zult ze verdryven gelyk rook verdreven word
,

gelyk was voor het vuur fmelt , zullen de godlooze

vergaan van Gods aangezichte.

Maar
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Maar de rechfuaardige zullen zich verblyden , zy

zullen van vreugde opfpringen voor Gods aangezich*

re, en van blydfcbap vrolyk zyn.

Spreuken XXV: 13.

Een troirjo gezant is den geenen , die hem zenden^

als de koude desfieenws ten dage des oogjies: want
h\ ' verquikt zyns Heeren ziele.

]EZAiAsLV:ro,ii.

Want gelyk de regen en defnceuw van den Hemel

nederdaald ^ . en derwaarts niet -ivederen keerd; maar
doorvochtigt de aarde , en maakt dat zy voortbren»

ge en uitfpruite , en zaad geeve den Zaaijer , en

brood den eeter.

Alzo zal myn "dooord, dat uit mynen monde uit'

gaat
,

[ook^ zyn , 'r en zal niet ledig tot my weder-

keeren : maar het zal doen 't geene dat my behaagd ,

en 't zal voorfpoedig zyn [in] 't geen waar toe ik

het zende,

Jeremias XVIII: 14.

Zal men ook om eenen rotsjleen des velds verlaaten

den fneeuw des Lihanons ? zullen ook de vreemde y

koude y vlietende wateren verlaaten wordenl

D 3
* De
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De donder.

Tot Verbaaftheid.

God donderd met zyne ftemme zeer ruoonderlyk : by
doet groote dingen , en wy en begrypen ze niet. Job
XXXVII: ƒ.

U^y dan weetende denfcbrik desHeeren, beweegende

mn/cben tQt bet geloo've, z Korinth ; V : 1 1

.

2q,
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Zo gy het Goede wild.

Het werd u tot een Schild.

A Is 't Onweer optrekt, en ons dreigd met harde,

vlaagen

,

Van flikKVend blixom-vuur en 7\vaare donderfl:ia:en,

Dan zinkt het moedig hert, en temt den eid'len geefr,

Geiyk het (loute kind, dnt voor de Roede vreefl:

5

Mair als het dreigement der ftrafis wcch geweeken.

Begint de dartelheid het hooai weer op te fleeken.

En (peeld, geiyk voorheen, het oude Zonden-fpel,

Niet ziende op 't gevaar, of dreigen van de heli

Als iets, dat ver en flnauw, hem fcheem'rigkomtte

vooren

,

Zo Iaat hy 'taanftaan, en verwacht Gods eeuw'getoo-

ren:

Maar zo, als by mooi weer, in d'aangenaame tyd

Daar 't mens'lyk leven zich in vrolykheid verbleid,

Somwyl in korten tyd, een lucht komt op gereezen.

Die 't hemels blaauw bedekt , én 'c volk met fchrik doec

vreezen

,

Zo haaftig komt fomtydshetdood'lyk weeenach!

Vn treft de vrolyke en gezonde levens-dag.

6 Wee! ó ach! ó xMenfch! gy ziet het Onweer ko-

men,

D 4 Dut
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Dat u met zyn gelaat, op uwen weg doet fchroomen,

Terwyl de donderbui zyn wolk allenks verheft,

En bergd uw lyf by tyds, eer dat het Onweer trcfc:

Weefl doch zo wysMyk, ombedachrelykteleeren.

Dat gy het eeuwig leed der Zijlen ziet van veren,

En met uw blootheid in een goe verfchuilinggaat.

Eer u de donder van Gods tooien nedcrflaat.

Psalm XVIU: 8,9,10,11,12, 13,1^, 15-.

Doe daverde en beefde de Aarde ^ en de gron-

den der bergen beroerden zich , en daverden , om dat

by ontfiecken was.

Rook ging op van zyner neuze , en een vuur uit

zynen mond verteerde ; kookn veerden daar van

aangefieeken.

En by boog den hemel ^ en daalde neder ^ en don-

kerheid 'üoas onder zyne voeien.

En hy voer op eenen Cherub , en vloog
,
ja hy

vloog fneilyk op de vleugelen des winds.

DuijterniJJe zettede hy tot zyne verbergmge ; rond-

om hem ivas zyne tente , duijierheid der 'ivateren
,

wolken des hemels-.

f^an den glans die voor hem was , dreeven zyne

wolken daar heenen ; hagel en vuur
i
ge kooien.

En de HEERE donderde in den hemel ^ en

de MierhoogJie gaf zyneJiemmej hagel en vuurige

kooien.

En
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En hy z-op^d zyne pylen itit ^ en verjlrooideze ; en

..y -jermcnigviildigdc de blikjemen , en vajcbrikte ze.

Psalm XXIX: 3,4jr.

Le Stemme des HERREN is op de wateren;

de God der eeren donderd ; de HE E R E is op de

groot e wateren.

De Stemme des HE EREN is met kracht ; de

Jlemme des HEEREN is met heerïykheid.

De Jlemme des HEEREN heelt de cederen;

Ja de HE ERE verbreekt de cederen Libamns,

Psalm CïV: 7.

Van uw fchclden 'vlooden zy , zy haafteden haar

wceb voor de jlemme iiwes donders:

Jezaias XXIX: ó,

Gy zult van den HE ER E der heirfchaaren be-

zocht worden met donder , en met aardbeevinge, en

groot geluid : [met~] wei vehmnd , en onweder , en

de vlamme eenes verteerenden viiiirs.

D 5 De
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De hagel.

't Kan haafl: veranderen.

Daarom alzo zeid de Heere HEERE ^ Jaikzal[hem]
door eenen grooten ftorm-wind inmynegrimmigljeidfply"
ten, en daar zal een overftelfende pias-regen zyn inmy^
Men toorn , en groote bagel-Jteenen in [tnyne'] grimmig*

beid,, om [dien} te 'verdoen^ £zechielXilI: 13.
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De vrucht van V aards behaagen,

JVord decrelyk verjlaagen.

SI

De Boomgaard en de Landeryen

Na 't Ploegen , Zaaijen ende vleyen.

Na regen, dauw en zonnefchyn.

Staan fchoon en heug'lyk in *t belooven.

Zo dat van Akkers, en uit Hoven,

Een koftelyke Oogfl: zouw zyn.

Maar onverwacht is opgereezen

Een donk're wolk om voor te vreezen.

Die werpt , met vuur en dondervlaag

Veel honderd duizend hagel-fleenen

,

IMet florm en wervel-wind daar heenen.

Van zyne hoogte naar om laag.

Dat flaat de draagende landsdouwen
j,

En laat haar weinig overhouwen

,

Het kooren werd ter neer gedrukt.

Of afgemaaid, als waard met handen

Verwoed , ^erflrooid , en heel te fchanden

,

De fruit werd onryp afgeplukt-

Dair leid de hoop , en 't welbehaagen

,

Met eene vlaag ter neer geflagen;

(V
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ó ! Menfch , ziet om , waar dat gy ilaat

,

Of 't in des werelds bouweryen,

Daar elk zyn Heil wil toebereijen,

Door moeite en zorg , niet ook zo gaat.

Wat bloeid en groeid het menigmaalen

,

Tot hoop van veele vrucht te haaien.

Der aardfe voorfpoed en geluk,

En buiten wachten of vermoeden

,

Begind het Ongeluk te woeden,

En zet het alles in den druk.

Bezonder als de fwaare buijen,

Die dreigende de Dood beduijen

,

Het al , en alles fnyden af,

Wat wereld en haar welbehaagen.

De zucht van 't vlees quam voor te draagen,

En aan de aardfe zinnen gaf.

Dies bouwd uv/ Hoop op zulke dingen,

Die nooit door Toeval t'ondergingen.

z.
Job XXVni: 22, 23.

^yt gy gekofnen tot de Schatkameren der fneeuw?
en hebt gy de Schat-kameren des hageh gezien ?

Dien ik ophoude tot den tyd der benaauwtheid;

de dag des JlrydSy en der oorlogen.

Psalm
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Psalm XV III: 13, 14»

Fivi den glans die voor hem "was , dreven zyne

''Jjolken daar heenen ; hagel en vuurige kooien.

En de HEK RE donderde in den hemel , en de

Alderhoogjle gaf zyne Jlemme ; hagel en vuurige

kooien,

Ps ALM C V : 32.

//}' maakte haaren regen tut hagel ^ vlammigvuur

in haaren lande.

JEZAIAS XXVfll: 1.

Ziet , de Heere heeft eenen Jierken en machtigen ,

daar is gelyk een hagel • vloed een poorte des ver-

derfs : gelyk een vloed der fterke wateren die over-

vloejen , zal hy ze ter aarde neder werpen met der

hand.

En Kapit el XXX: 30.

En de HE ERE zal zyne hcerlyke ftemnie doen

hooren , en de nederlaatinge zynes arms doen zien^

met grimmis^heid van toorn , en een vlamme des ver^

teerenden vuurs
, Jïraaien , en eenen vloed ^ en hagel-

Jleenen.

H A G G A I 'II : I 8.

Ik floeg ü-Heden met brand-koorn , met honing-

dauw ^ en met hagel, al het werk uwer handen; en

iy en Ikeerdet'] u niet tot my ^fpreekt de HEERE>

Dl
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De berg.
Hemelwaart.

O Zien, gy verkondi^Jïer "jangoede hoo(^fchap ^ klimt

op eenen hoof/n ber^ . O Jeruzcilem
, gy 'verkondig [ter

*uan goede hoodfcbap ,• befl uwe ftemme op tuet 'macht ,

beft zfi op , en 'vreeft niet : zegt denjtedcn Juda : Ziet

i,tUT\ is uwe God. Jezaias AL: g.

Veï'
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Verheft uw ooge^

Na V heilig hooge^

I ndien 'er ook een Berg op 'c Aardryk was gelegen,

By wien men opging, langs ontdekte fmalle wegen,

Tot in *c bezit, van een gezond en fchoon Klimaat,

Dat lang deed leeven, in'tgeniet van alle weelden,

Die't mens'lyk oordeeUzich tot wel zyn kan verbeelden,

Dat was voor alle man een zeer gewende (laat:

Wel aan j Zo'tiemantluftomuitzyn land te reizen.

Men zal hem zulk een berg , tot vol bezit wel wyzen

:

Zy leid in 't heiligland, dat Evangeli hiet.

Haar naam is Hemel-lull: , haar kruin is hoog verheven;

Men klimt 'er op, langs 't Spoor van Chriilus Leer en
Leeven

,

Datbrcngd den wandelaar, in 't heerelyk geniet

Daar hem geen honderd jaar, van weelde komt te voo-
ren,

Maar 't eeuwig leven in volmaaktheid is befchoorenv

Ten Tweeden.

6 X-)erg des deugds zo hoog verheven

,

(Zo hoog verheven uit de grond ,

Des diepen dals van 't vJees'lyk leven ,)

Wiens vaftheid nooit beweging vond.
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Wy hebben van u hooren zeggen

,

Dies gaven wy ons op de been

,

En lieten 't land der Zonden leggen
,

En gaan in Pelgrimmagie heen.

ó Hooge Berg der Zaligheden

!

Uw toegang is ons niet te ftyl

,

Wy naadVen vall mee wydc fchreeden

,

ó Geefl'lyk Zion ! Berg van heil

Gewenfle perk , daar wy na loopen

,

Wy zien u reeds al in \ verfchiet,

Met oogen van geloof en hoopen

,

Verheeven doel , daar 't hert op ziet.

Wy leggen aan , om u te treffen

,

Om d'alderwaardfle levens-kroon

,

Waar mede uw kruin ons zal verheffen

,

Tot in den hoogen hemels-troon.

Treed aan, treed aan, ó Menfchlyk leven
,

Klim op by dezen berg des goeds

,

Zo word gy uit het fbof verheven

,

In 't eeuwig Lufthof des gemoeds.

Het Dal der heete Zonnefchynen

,

Daar 't leven dwars door h,eenen toog

,

Zal eind'ling heel en alverdwynen,

Den heil-bekiimmer uit het oog.

Men vloei dan toe, uit alle wyken

,

Tot dezen vaflen berg der deugd

,

Op dat 'er veel 't Bezit bereiken,

Van ceuw'ge weKland, vrede en vreugd.

Psalm
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Psalm XXIV: 3, 4, S 6»

ie zal klimmen op den Berg des HEERENf
En 'ix'ie zalftaan in de plaatje zyner heiligheid ?

Die rein van handen , en zuiver van herten is >,

die zyne Ziele niet op en heft tut ydeiheid , en dte

niet bedriegelyk en z^'Jocert.

Die zal den zegen ontfangen van den HE É RE

,

en gerechtigheid van den God zyns hcils

:

Dat is 7 geflacbte d'r geencr dienahemvraagcn
,

die U1V aangezicht e zveken ^
[dat^ isjakoh. Sela!

J E z A I A s XXXV: ^5 g, 10.

En aldaar zal eene verhevene baane , en een iv>eg

zyn , welke de heilige i'oeg zal genaamt worden : Pe
onreine en zal daar niet doorgaan , maar hy zal vuor

deze zyn: die [^dezen'] weg-vjandclt, zelfsdedwau-

zen en zullen niet d-ivaalen.

Daar en zalgeen Leeuw zyn , nochtegeen verfchcu -

rende gedierte en zal daar opkomen, nuch aldaar ge-

vonden worden , maar de verlojle zullen [daar op']

wandelen.

En de vry gekocht e des HE EREN zullen wcdi r

keeren , en [tot~\ Zion komen met gejuich , en ceuivigc'

blydfchap zal op haar hoofd weezen : vrohkhcid ai

blydfchap zullen zy verkry^ren , maar drocffenifjc ai

zuchtinge zullen weg vlieden.

Hebreen X II : ii.

Maar (^y zyt gehmen tot den Berg Zion , ^/: <l^

Stad des levendigen Gods , tot het hemefe ^Jcrnzcdc:^: .

'en vecle duizenden der Em^elen.
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Het dal.

Om niet van hoog te vallen.

IF'ant een ie^elyk , (ïïelv.m zelvcn verhoo^4 » zalver^.

nederd worden : en d^e Jjcm zdven vernederd zal ver-
hoozd worden Lukas XIV: ii.

God wederjlaat de hovaardige ^ maar de nedrigegeeft

hj genade, jakobus IV; 6.

Dat
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Dat u behaage , Het veilig laage.

T,ervvyl het Winterd, op den Berg, met Sneeuw
bedekt,

Wiens hoog verheven kruin , zich na de wolken ftrekt,

Zo groeid en bloeid het Dal, vanveeleiieflykhedenj

Wie dan de Zomer mind , die houw zich maar beneden

:

Want veel beloften zyn het Dal der nedrighcid

,

Van d'Alderhoogftc tor een zegen toegezeid,

Wie hier op acht, en trachtin dezen grond te zaayen.

Zal in de laagte veel hoogwaarde vruchten maayen,

En met zich voeren in de Schour der Eeuwigheid,

Op djt hy eete, en voor armoe zy bevryd.

Maar alle Kerten die in trotsheid zich verhoogen,

Zyn winterbergen , en onvruchtbaar voor Gods oogen^

-'^j: iSamu'^el VI: 13. '*•

mZ n die van Betb-feines maaiden de tarijöen oogft

in het dal , en als zy haare ooogen ophieven , zagen

zy de /Irke, en verblyden haar als zy \_die'] zagen.

Psalm LX V: 10, II 3 li, 13, 14.

Gy bezoekt het land ^ en hebbende het begeerig ge-

maakt ^ verrykt gy het groutelyks; de riviere Gods is'

vol 'voaters: i:oanneer gy het alzo bereid bcbt , maakt

gy haar lieder hoorn gereed,

E 2 Gy
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Gy maakt zyne opgeploegde aarde dronken; gydoet

ze daalen [in~] zyne mren : gy maakt het week door

de droppelen , gy zegend zyn uitfpruïtfeL

Gy kroond het Jaar uwer goedheid: en uwe voet'

flappen druipen van vettigheid.

Zy hedruipen de welden der woejlyne: en de heu-

velen zyn aangegord met verheiiginge.

De velden zyn bekleed met kudden , en de dalen

zyn bedekt met koorn : zy juichen , ookzingenze.

Psalm LXXXIV: 7,8.

Als zy door het dal der moerbezle hoornen door-

gaan
^ Jtellen zy hem tot een font eine , ook zal de re-

gen haar gants rykelyk overdekken,
"

Zy gaan van kracht tot kracht , een iegelyk [van

haar^ zal verfchynen voor God in Zion.

Psalm Cl V; 8, 9, 10.

De bergen reezen op , de dalen daalden , ter plaat/e

die gy voor hen gegrondet had,

Gy hebt een paale gefielt , die zy niet overgaan en

zullen : zy en zullen de aarde niet'weder bedekken.

Die de Fonteinen uitzend door de dalen , datze tuf*

Jen de gebergte beunen wandelen.

Spreuken X V: 33.

De vreeze des HEEREN is de tucht der wys-

heid : en ds nedrigheid [_gaat'] voor de eere,

Spreu-
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Spreuken XVI: i B, 19.

Hüvaardighcid is voor dj vcrbreekinge ; en boos-

heid des gecjces voor den val.

Het is beter nedrig van geefte te zyn met de zacht

-

'vwntige-: dan roof te dealen met de hovaardige..

Jezaias II: 1 1, 12, 13, 14, I f.

De hooge cogen der menfchen zullen vernedert wor-

den , en de hoogheid der mannen zal neder geboogen

woruen , en de HE ERE alleen zal in dien. dage

verheven zyn.

IVant de Dag des HERREN der Heirfchaa-

ren zal zyn tegen allen hovaardigen , en hoogen , en

tegen alle verhevenen , op dat hy vernedert iwrde.

En tegen alle hooge en verhevene cederen van Liba-

non^ en tegen alle eiken van Bafan. ]

En tegen alk hooge bergen , en tegen alle verhevene

heuvelen.
»

En tegen allen hoogen toorn , en tegen allen vaften

muur,

Jere Ml AS XLÏX: 1(5.

U'J^e fchrikkelykheid heeft u bedrogen
,

[^en.'j de

trotsheid uvoes herten , gy die woond in de kkoven

der fteenrotzen , die u houd op de hoogte der heuve-

len : al zoud gy uvo nejl zo hoog maaken als den arend

y

zoo zal ik u van daar nederjlooten , fpreekt de

'HEERE.^-^*^^
LUKAS I: f2, ^3.

Hy heeft machtige van de throonen afgetrokken , en

nedrige heeft hy verhoogd. Hongerige heeft hy met

goederen vervuld : en ryke heeft hy ledig weggezonden.

E 3 D z
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De heuvel.
Om niet te dwaalen.

I

1

Hy zal flfrven, om dat by zonder tucht gfweefl is;

en in de grootheid zyner dwaasheid zal hy verdwaalen.
Spreuken V: 23»

Daar is een weg , die iemand goedjcbynd : maar V
laatjie mn dien , zy» wegen des doods. Kap : XV

1

: 2«?.

Mett
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J^Icn 'oi'dndel met voorzichfigheid ^

Zyns levens isjeg door dezen tyd»

-Is eener 't fpoor der wegen mis,

Den heuvel, "uit de grond verheve,

Laat hem eens uitzien , waar hy is

,

Op dat hy 't oog een rcctitfnoer geeve.

Verdwaalde door het woede veld,

Van 's werelds heide en wildernillen.

Wiens gang elendig is gefield

,

Door langen tyd het fpoor te millen

:

Klimt op de hoogte van 't gemoed

,

Den heuvel van bedachrzaamheden

,

Op dat zich voor u open doet

Hoe ver uw voet heeft mis getreeden

Hoe breed en wyd gy zyt verdwaald,

Van 't perk daar gy hoord uit te komen

,

Hoe hebt gy om en om gemaald
,

Door kreupel bos , en woede boomert.

Hoe uwen weg , hoe langs hoe meer,

U van de plaats der ruft zouw leiden

,

En brengen eind'üng ook zo veer,

E 4 Zo
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Zo ver, zo ver, op dorre heiden,

Dat u , in 't laatfle overzien

,

De kans van noch eens t'huis te komen

Door tvvyfelmoedigheid , miflchien.

Ontwrongen wierd, en afgenomen.

Daar u de naarheid van de nacht

Op 't woede veld quam overvallen

,

Da^r acht'loosheid u had gebracht,

Tol in het dal der jammerdaÜen.

Ja, ook zo ver, zo ver, zo veer,

Dat gy 't nooit weder quaamt vertellen

,

Vervallen buiten wederkeer.

Tot in den afgrond van der hellen.

Treed dan dees heuvel niet voorby

,

De hoogte, van beraaden zinnen.

Op dat men fpeur waar datmen zy.

Om 't fppor tot eeuwig heil te winnen.

Job XV: 7,

^yt gy de eer[ie een menfche gehooren? ofzytgy
i^oor de heuvelen voortgebracht ?

Psalm CXIX: 176.

Ik hehhe gedwaald als een verhoren Schaap : zoekt

uwen knecht , v^mt uwe geboden en hebbe ik niet

'iiergeeten^^

i
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Spreuken VIH: 25-,

^/ eer de bergen ingevejligt waren : voor de heu*

vehn was ik gehuoren.
[
Zo zegt de W}sheid.]

Hoogelied1I:S.

[^Dat ij] de jtevime juynes Lkfj'Jen , ziet hem
,

by komt
,
fpringende op de hergen , huppelende op de

heuvelen.

JezaiasII:2,3.

En het zal gefchleden in het laatfle der dagen , dat

de herg des huizes des HEEREN zal vajte gejtelt

zyn op den top der bergen , en dat by zal verheven

worden hoven de heuvelen , en tot den zelven zullen

fille Heidenen toe vloeijen.

En veele Volken zullen heenen gaan , en zeggen ,

komt laat ons opgaan tot den herg des HEEREN^
tot den huize des Gods Jakobs , op dat hy ons.leere

Kjan zyne wegen , en dat wy wandelen in zyne pa^

den : fVant uit Zion zal de M'^et uitgaan , en des

IIE ER EN Woord uit Jeruzalem,,

E 5 Het
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Het bos.

't Is onveilig.

De gerechtigheid des oprechten ?makt zyneniveg recht:

maar de godlooze "ualt door zynegodloosheid. Spreuken

i)e 'baane der oprechten is, 'vanhetcjuaadaftewyken:

hy behoed zyne ziele, die zynen weg bewaard. Kapit-

tel XVI: 17-
^^^^
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Foor en naar , Is gevaar.

I n 't wilde woud verfchuild het qiiaad

,

Dat onder 't dicnie lof verholen
,

Den wandelair na 't leven ilaat,

Die eenzaam langs den weg komt dooien.

ó Wereld ! zeer gevaarlyk Woud

!

JMet veelerhande lof bewaflen

,

Waar achter zich *t verderf onthoud,

Om 't acht'loos leven t'overraflen,

ó Wereld groote Wildernis

!

Van Moordenaars en wilde heeften

!

Door wien nochtans de landftraat is ,

Een weg, der minften , en der meeften;

Want elk (verfchenen in der Tyd)

Moet onvermyd'lyk u paiïeeren

,

Na 't ver geweft der Eeuwigheid;

Hier is geen Wyk , noch wederkeeren.

Zo wie dan zy van wys beraad,

En gaaren 't leven wil behouwen
,

Zie dat hy niet alleenig gaat,

Of 't mogt hem al te laat berouwen:

Een Trouwe Leidsman bied zich aan

,

Me^
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Men geef zich onder zyne hoede,

Zo kan men *t groot gevaar ontgaan;

Van quaade Hand en Tand der woede:

ó Menfch ! betroud u niet alleen;

God is 't gezelfchap dat ik meen.

Job XVIll: 8, 9, io,ii ,u.

w,ant met zyne voeten zal hy in V net gewarpen

worden^ en zal in het werre-garen wandelen.

De Jirik zal J^hem'] hy de verjfene vatten : de

Jlruik-rover zal hem f^verweldigen.

Zyn touw is in de aarde verborgen ; en zyne valk

op het pad.

De beroeringen zullen hem rondom verfchrikken

:

en hem verftrooijen op zyne voeten.

Zyne macht zal hongerig weezen : en het verderf

is bereid aan zyne zyde,

PsALU XXV; 8,9, 10.

De HEERE is goed en recht : daarom zal hy

(Je zondaars onderiv>yzen in den weg.

Hy zal de zachtmoedige leiden in 't recht ; en hy

zal de zachtmoedige zynen weg leeren.

Alle paden des HEEREN zyn goedertieren^

heid en waarheid ^ den geenen, die zyn verbond en

zyne getuigenijjen bewaaren.

Psalm
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Psalm CVII: 4, f, <5, 7.

Die in de "Xücfiyne d'waalden , in eenen weg der wil'

dcrnijje: die gcene Jiad ler wooninge en vonden.

Zy waaren hongerig , ook dor(lig , haare ziele was
in ben overjlelpt.

Doch roepende tot den HEERE in de henaauwt*
heid , die zy hadden , heeft hy ze gered uit haare
angjlcn.

En hy leide ze op eenen rechten weg : om te gaan
tot een Jiad ter wooninge,

Jeremias V: 6»

Daarom heeft ze een Leeuw uit den woude verfla-

gen , een wof der wilderniJJ'en zal ze verwoejlen
,

een Luipaard waakt tegen haare fleden , al wie uit

dezche uitgaat zal verfcheurt worden : want haan
overtredinge zyn vermsnigvuldigd , haare afkeerin-
gen zyn machtig veel geworden»

Amos III: 4.

Zal een Leeuw brullen in den woitde , ah hy gee-

nen rof en heeft 1 zal een jonge Leeuw uii zyn hoi

zyhe femme verheffen, ten zy dat hy [wat^ gevan-

gen bebbel

II É t
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Het veld.
Vry en onbezet.

be 'vdden zyn bekleed met kudden en de dalen zyH

hedekt met koorn: zy juichen .. ook zingen ze. Pialm

LXV: 14.

Al gy gedierte des velds , komt om te eeten , [^ja\ al

gy gedierte in 't woud, Jezaias LVI; 9.
TVy
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JVy hooien , Op V open,

wat vind men *t aangenaam gefield
^

(De naauheid van de Stad ontweeken)

In 't overzien van 't vlakke veld

,

Zo Ichoon en heuglyk uitgeftreeken

,

Met zyn Sieraad van 'c er')ene gras

,

Zo ver de oogen zich verfpreiden

,

Als of 't een fpree der aarde was.

Voor 't bcesje dat 'er op gaat weiden.

En laat de vrye en ruime zucht

,

Zyn Adem fcheppen in 't befchouwen

,

Der rondfom heene ontdekte lucht.

Niet weg getopt door Stad gebouwen.

Terwyl 't uit zyne zooden baard

,

Een quinkeleerend vluchtig leven.

Dat opwaarts in de hoogte vaard

,

Om aangenaam geluid te geeven.

Daar fchard het hoendjen om zyn koftg

Daar dryft het Eendjen door de iflooten

,

Daar graaft het lam in 't bont gedofl:,

Al wond'ren, uit Gods Bron gevloocen,

*tOn-
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't Onnozel vee in zynen trein

,

Verwekt geen walg, door doen en reden
j

Gelyk de menrdi, die wys zouw zyn,

Ter t'zaamen-rot , van volle lieden.

ó Ruimte van het vrye veld

,

Hoe zien wy uit , met ons verlangen
^

Van hem , die u voor oogen (leid

Een ruim en open veld t'ontfangen

!

In plaats van deeze naare flad

,

De woonplaats Van het tyd'lyk leven

,

Waar in men zo veel jaaren zat,

Met naauheid des gemoeds omgeeven.-

6 Ruime vryheid van Gods heil,

Groen veld van alle zaligheden

Niet afgeperkt , in duizend myl
j

In eeuwigheid niet door te treeden

,

Gy zy t het daar de zucht op hoopt ,-

Gy zyt het doelwit der gedachten

,

Gy zyt de kroon om wien men loopt ^

En 't naauw des werelds wil verachten.

Het leven dat liw grond beweid,

Zyn kind'ren van de Zaligheid.-

J E z A ï A s



DER WERELD.;

Jezaias XXXII: if^iö,!;,!?.

73

X ot dat over ons uitgegooten ixorde de Geejl uit

der hoogte : dan zal de 'woejlyiie tot een vnichtbaaf

veld worden , en bet vruchtbaar veld zal voor een

woud geacht worden.

En het recht zal in de woejiyne woonen , en dé

gerechtigheid zal op het vruchtbaar veld verbly-

ven.

En het werk der gerechtigheid zal vrede zyn ; en

de werkinge der gerechtigheid , zal zyn gerujtigheid

en zekerheid tot in eeuwigheid.

En myn volk zal in eene woonplaatfe des vredeê

woonen , en in welverzekerde wooningen , en in

fiille gerufte plaat/en.

Maleachi IV; 2.

U lieden daar-en-tcgen^ die mynen Naamevireejly

zal de Zonne der gerechtigheid opgaan , en daar zal

geneezinge zyn onder zyne vleugelen : en gy zult uit-

gaan , en toe neemen, als me/t- kalveren.

Dr-
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De heide.
Men hoopt op beter.

Maar wy verwachten , na zyne belofte nieuwe hemelen
en een meime aarde, in dewelke gereehtigbeid woond.
iJ^^Jom geliefde, ^^Jerwachtende deze dingen , benaar^
Jtigd u datgy onbevlekt en onhellrajfelyk'van hem bevon-
den moogt worden in vrede, 2 Petrus III: 13,14.

Aan
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Aan geene zy der Heide ^

Daar ts een vette ^-ji^eide.

A I weet de Heide niet van voedzaam brood te draa-

iy geefc noch evenwel den bezem om re vaagen.

Terwyl het I3yrje daar ook noch zyn voordeel vind,

En zoeten honing raad , in zyne fchuuren wind*

ö. Schraale landilreek van dit tegenwoordig leven.

Die voor de honger des Gemoedi geen brood kund gee-

ven.

Onvruchtbaar aardryk , dat verdorven wereldhiet

,

Een dorre Hey , voor 't oog dat op wat beters ziet

:

Gy draagd den Bezem noch , om 't Zieien-huys tekee-

ren;

Van zyn onreinigheid, tot een verblyf des Hceren.

En leverd noch veel zoets, dewyl aandachtigheid,

Op vleugels van Geloof en Hoop, in honing weid,

Om d'ecuw*ge voorraad in des herten fchuur te win-

nen :

Dat zyn uw vruchten, voor het zalig God beminnen;

Terwyl men deze grond, der Tyd'lykheid begaar^

Tot dat het leven die voorby is, en verlaat.

Om in het groeiznam dal der Zaligheid te leeven.

Op vetter aardryk , dat volkomen vrucht zal geevcPi

F 2 Da:u
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Daar 't Schaipje Chrifti ftil en vredig nederleid.

En door warande van gewenfte din^^en weid

ó Schoone 'andftreelv,die niet vierd van Heil te draatren,

Gy zyc het voorwerp, vanonsherten welbehaagen.

Uw zaaPge ingang lacht ons zoet en vriend^lykaan,

Tcrwyl wy langs de Hey, van deze wereld gaan.

Psalm CVII: 4,f,<).

D ie in de woeftyne dwaalden, in eenen weg der

wildernijje: die geene Jlad ter wooninge en vonden.

Zy waaren hongerig , ook dorjiig , haare ziele was

in hen overjlelpt.

Doch roepende tot den HEERE in de henaauwt-

heid die zy hadden^ heeft hy ze gered uit haare ang-

Jlen,

Jezaias XL: 3,4, f-

Een ftemme des roependen in de woeftyne : Berei-

dct den weg des HEEREN , maakt recht in de

wildernijfe eene baane "cour onzen God,

Alle dalen zullen verhoogd worden , en alle her-

gen en heuvelen zullen vernedert worden : en wat

krom is, dat zal recht, en wathohbelachtigis, dat

zal tot een valeye gemaakt worden.

En de heerlykheia des HE E R EN zal geopen-

haart worden : en alle vlees te gelyk zal zien , dat

[het^ de mond des HERREN gejproken heeft.

Jere-
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Je REMI AS XVII: f, 6,

Zo zeld de HEERE ; "ccrvkeht is de Man^
die op eencn menfche vertrouwt , en vlees [ tot ~\

zynen arm jïeld , en wiens herte van den HEERË
afwykt,

fVant hy zal zyn als de Heide in de wildernijje
,

die 'r niet en gevoeld wanneer bet goede komt: maar
hlyft |_/w] dorre plaatfen in de woejlyne

,
[in'] zou-

ten en onbewoonden lande.

En Kapitttel XLVIII: ó.

Fluchtet , reddet il lieder ziele : en wordet als de

Heide in de IVoeJlyne,

Maleachi III: I.

Ziet , ik zende mynen Engel , die voor myn aan'

gezicbte den weg bereiden zal : en fnellyk zal tot

zynen Tempel ko?nen , die Heere dien gy- lieden

zoekt , te weeten , de Engel des Verbonds , aan den

welken gy luft hebt ; ziet hy komt , zeide de HEERE
der heirfchaaren.

F 3 Het
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Het zand.

't Is duidelyk.

^
Laat unve oogen recht uit zien , en uwe ooge-leden

zich recht 'Voor u heencn houden. Weegt den gang uwes
"joets^ en laat alle i¥we wegen welgeveftigt zyn. fFykt
niet ter rechter , of ter /linkerhand^ we?ïd uwen voet

&f "Jan V ^uaade. Spreuken IV; 25, a6, 27»

Aan
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Aan rechte wegen. Leid veel gelegen.

D,e zant-grond neemt de voetftap aan,

En toond in 't openbaar de zinnen

,

Een fpüor daar iemant heeft gegaan

,

Tot troofl:, om \ rechte pad te winnen.

Wy vinden , wyl wy 't land doorgaan

,

De zand-vs'oefljn der tyd'lykheden,

Daar zo veel diere pooten Haan

,

Een fpoor van rechte menfchen treeden.

Verheft het goed dier vinding hoog!

Laat and're roemen van gelukken,

Dit 's heil; dat iemant, voor ons oog

Den weg naar huis quam af te drukken.

Dat is na eens verdwaaldens wens,

Op dat hy volge, 't voorbereide

De baan van een bedreven menfch,

Daar zo veel misfpoor gaat ter zyde.

ó Jezus! die ons voor ging treén,

Op dat gy ons verdriet verzoete,

Gy zyt de menfchheid die ik meen

,

En 't heil-fpoor is van uwe voeten.

Gy zyt het vlees geworden Woord

,

F 4 De
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De rechte menfch , en 't beeld van Gode

^

Gy hebt den weg des heils gefpoord,

En 't eeuwig leven aangebooden.

De woorden uwer wyze mond,

Zyn , nevens 't hoogbedryf , en leeven

,

Voetflappen in de wceke grond

,

Ons , tot een rechtfnoer voorgegeeven.

De menfchelyke dier'lykheid,

Vervallen van de. rechte reden

,

Had ons zo lang en breed verleid

,

Door fpooren van de dierfe treden.

Wy gingen heen , wy gingen weer

Daar roof, en doodflag op ons pallen

,

Wy doolden om en bleeven veer.

Van 't huis der ruft , voor vreemde gafteno

Wie dan 't gevaarlyk dwaalen haat

,

En lieffj: behouden over raakte,

Zie , dat hy 't heilig fpoor begaat,

Dat Jezus Chriflus voor ons maakte.

Psalm XXVI: lu

M-aar ik wandelc in myne oprechiigheid ; vevf

Icft my l^dati] en zyt my genadig.

Psalm
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Psalm LXXXV^- 14.

De gerechtigheid zal voor zyn aangezichte heenen

gaan : en hy zal ze zetten op den weg zyner voet-

Jiappen.

Psalm CX[X: ioi.

/(' hehhe myne meten geweerd van alle quaade pa-

den , op dat ik uw woord zoude onderhouden.^

Psalm CXXXIX: 17, 18.

Daaromme , hde kojlelyk zyn my , o God uwe ge-

dachten! hoe machtig veele zyn haare/ommen'?

Zoude ik ze tellen? haarder is 7neer ^ alsdeszands^

worde ik wakker zo hen ik noch hy u.

Spreuken XII: 28.

In het pad der gerechtigheid is het leven ; en [772]

den weg [haares'] voetpads en is de dood niet,

I Petrus II: %\,

Want hier toe zyt gy geroepen , dewyk ook Chrif-

tus voor ons geleeden heeft ^ ons een exempel nalaaten^

d£ , op dat gy zyne voet/tappen zoudet navolgen,

I J o A N N E s II: 6,

Die zegt dat hy in hem hlyft , die moet ook zelve

alzo wandelen
,
gelyk hy gewandeld heeft,

F 5 Dfi
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De W o e S T Y N,

't Is maar een doorgang.

Ik hen een vreemdeling, op der aarde , en verbergd

^we geboden voor my met l'^^lm CXIX: »9»

Och dat ik in de woejiyne een berher^.e der wandelaars

hadde 'zo zoude ik myn volk verlaatenden van ben trekken:

zvant zy zyn alle overjpeelders , een trouwloozenboop-

JeremiasIX: 2.
^^''^'



D E R W E R E L D. 83

Strekt uwe reis , Na V Paradys.

Die zyn begeeren heeft verheven.

Tot d'eerile oorzaak van zyn leven

,

In wien *t hem eeuwig luil: te zyn,
In 't hemelshüf van 't heilig E Jen,

Dat zahg Vaderland van vreden,

Dien is de wereld een wojflyn.

En of 'er fchoon aan zyne we;:^en.

Noch Stad en Dorpen zyn gelegen.

Daar ziet een Pelgrim maar verdriet.

Een t'zaamen-rot van aardfe luflen,

De Vreden fbad der Zielen rude
,

't Verblyf des heils, en vind m'er niet.

Ook is 't 'er woL'fl en zonder vruchten
Ter fpys der graage hemel-zuchten

,

Het wili geboomte dat 'er flaat,

.

Zyn fpraiten der gevloekte aarde,

Die nimmermeer wat hoogers baarde,

Als 't geen het tyd'lyk deel verzaad.

Ook zitten , hier en dair verfchoolvin
,

De wilde dieren in haar holen

,

Het brullen van den ouden Leeuw,
Der wrevelmoedigheid en tooren

,

Laat zich zo nu en dan eens hooren

,

By ander vreellyk veld-gefchreeuw.

Daar zyn ook adderen en flangen

,

Op 't fpoor van deze woefte gangen

;

Dat prykel en gevaar dat doet,

Dat
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Dat hy die dezen weg komt reizen

,

Na *t reciit der welbedachte en wyzen,
Akyd voorzichtig wandelen moet.

Op dat hy niet en werd verflonden

,

Van 't dier, den ouden menfch der zonden;

ó Jezus ! Koning van dat land

,

Daar 't herte zich heeft voorgenomen

,

Om zo gelukkiglyk te komen,
Houd gy het leven by de hand.

Uw wysheid kan het veilig leiden.

Uw alvermogen kan 't bcvryden.

Voor alle prykel dat 'er dreigd.

Daarom, die haar dan aan u houwen.
En vall op uwe gunft vertrouwen

,

Groot is het heiJ dat elk verkrygt.

Verheugd u dan ó vreemdelingen,

Die 't land van acht'loosheid ontgingen.

Op 't fpoor van welbedachten raad.

Door 's werelds wildheid.en woeflyne.

Na 't Somber zal de Zon wéér fchynen.

Ten einde van verdriet en quaad.

Verheugd u, in uw Pelgrims treeden,

Dat gy in uw eenvoudigheden
,

Ten fpyt van alle macht en lid.

Der quaade diè 't onveilig maaken

,

Met God behouden door zult raaken.

Het geen oprechtheid nooit en mift.

ó Erfdeel ! Stad van eeuw'ge vreden

,

Gy moedigd ons om voort te treeden,

Dit kvQïi is ons een Woeflyn

,

Daar
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Daar wy geheel niet fhiiis en hooren
Sc oon dat v/y daar in zyn gebooren

,

Het leven wil doch elders zyn.

u.
Psalm CXIX: 5-4.

'U)e inzettingen zyn ?ny gezangen geweeji , ter

plaatje myner vreemde!ingfchappen,

Jezaias XXXIir: 17,18,19.

Uiveoogen zullen den Koning zien in zyne/choon*

heid: zy zullen een verre gelegen land zien,

Uive herte zal de verjchrikkinge overdenken
,
[zeg-

gende'] , JVaar is de Schryver ? ivaar is de betaals-

heere ? 'waar is hy die de torens telt ?

Gy en zult niet [jneer'] dat Jluure volk zien , het

volk dat zo diep van fpraake is ^ dat men't niet hoo-

ren kan , van belachclyke tonge , 't 'welk men niet

verjlaan en kan.

En Kapittel XLIII: 19.

7.iet ik zal 'voat nieuws inaaken ^ nuzaVtiiitfprid'

ten, en zult gy lieden dat niet weetenl ja ik zal in

de ijcoejiyue eenen -iveg leggen
,

[^n] rivieren in de

'coildernijje.

Hebreen XIII: 13, 14.

Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de Leger*

plaatfe , zyne fmaatheid draagende.

Want wy en hebben hier geenblyvende Stad ^ maar

:vy zoeken de toekomende.

D E
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De spelonk.
Wie wil daar woonen?

Dan zullen zy in de Jpelonken der rotzdeenev ^aan^
en in de holen der aarde , van ^voegen den fchrik dei
H E Fj R Ei N y en van wegen de beerlykbeid zyner
Majeftfit , wanneer hy zicb op maaken zal om de aarde
te verjcbrikken. Jezaias II: vj.

Men



D E R W E R E L D. 8j^

Men zoek de vrucht , Fan open lucht.

net naare Hol verbeeld de Hel:

Het Hül is een verhole wooning,

Ontbeerende het fchoon gellel

Der aardfe en hemclfe vertooning:

Zo leid den eeuwigen Spelonk

,

Verholen onder 't hemels wezen

,

Misdeeld van 't Licht dat eeuwig blonk

,

En alle Schoonheid , nooit volpreezen.

Lag iemant dfep van licht en lucht

,

In *s aardryks holle maag verflonden,

Hoe hoog verhief zich zyne zucht

,

Of ergens uitkomfl wierd gevonden 1

Onachtzaam menfchelyk Gemoed,

In 's Werelds diepe Kuil gevangen

,

Geboeid aan 't zondig vlees en bloed.

Waar blyft uw uitzien en verlangen?

Daar zinkt een Zeel van boven af.

En wil u uit den Afgrond haaien ,

Vat aan het middel , dat zich gaf,

Eer gy noch dieper komt te daalen;

Wan-
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Wanneer het fcheuren van uw grond

Door 't doodelyke aardryks becven,

U in de helfe balg verflond,

En wegnam van het Eeuwig leven.

ó Menfch ! ó Menfch ! flaat uwe hand

,

Aan 's hemels toegereikte band.

Ten Tweeden.

Gfelyk den Kerker, zynde een duiftere fpelonk.

Diep onder d'aarde, daar nooit Zon noch Maan en

blonk

,

Met zyn gevang'ne treurd, tcrwyldevroorkereijen,

In 'c Koninglyke huys zich boven haar verblyen

,

Daar hy in *t Fondament zo laag verholen leid

,

Bedekt voor hulp of trooft, in een vergerenheid

:

Zo leid de Hel , het Hol , der defperaate holen

Diep onder 't vrolyk hof,van 't Ry ke Gods verfchoolen.

Daarom , ó Menfch 1 zie toe tcrwyl 't u beuren mag.

Noch zy t gy vry , en ftaat in uwe levens dag

,

Zet uwe voeten wel , en fchuw , als peft , de wegen

,

Die tot dat naare hol des afgronds zyn gelegen

,

Schoon datzy heug'lyk dooreen dal van roozen gaan^

Gy zy tgeen dier maar kund den achterlaag verflaan.

Gebruikt uw menfch'lykheid , en edeldom van reden

.

Om liever langs een weg van diftel-kruid te treeden

,

Die
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Dié ann zyn fpoedig einde een heerlykh^id beloofd

,

\\ lens glans het kharl>e ligt van uw btgr> p verdooft.

r)at Hof dtr vrolvUieid en e'ndeloo/e weelder)

,

Wiens.lu!} en (ierlykheid 't verdane niet kan verbeelden.

6 Alcnlcli ! iiuch llaat gy fchoon, of fchoon ter halver

wei:,

Op 'r affpoor, djthernad,den voorrgang maar ontzeg",'

Wanr waarom zond afy doch , om korteU k verblyden,

V ze! ven in her ho! der dcfperaatheid Iriden ?

Neen , 't is u beter, op 't vervolg van goeden raad.

Dar gy den Kerker, in *t paleis des heils ontgaat.

H
Psalm X: 9.

y leid laafden in een verhrgeneplantfe
, ^elyl' een

Leeuw in zyn hoi; hy leid laaiden om denekfidi^r^ite

rt.oven ; hy ro'ft den eknd'igen , als hy hem trekt m
zyn net.

Psalm CXXX: i.

Uit de diepten rocpe ik tot u, ê HE ERE,
Spreuken XV: :4..

De "-Jicg des levens is den verjlandi/ren na boven

;

op dat hy of'xyh van de helle ^ beneden.

Iezaias XXIX: ic.

JVee den tieéneti die baar diepe verfteeken W'^'en

^or^r den HEERE, ^haaren'] raad verhardende: en
ixielker ixierhen in duijierheid pjfch'^fien, en zy zeg-

den , "xie ziet ons "? en wie ^^nd ons ?
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De waterval.

Tot verdoovingé

fye afgrond roep tot den afgrond^ hy V $:edruis tnver

noatergol^cn- pfalm XLTI: 8.

Immers ismyh»ttJeleJli/letotGod: vanhemismynbeiL

Doch gy , ó myne z,'ule zivygt Gode : want van bem

is myne verwacbtinge, PialTO LXII ; 2. en 6*

Pf^at
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tFat liejljk luid , Steekt hier niet uit.

JTj-oe ruift de zwaare water-val ^

Van *t woelend en krioelend leven.

Van 'c hemel-hoog in 't diepe dal

,

Der aards-gezindheid neer gedreeven.

Hier vvoond de Ziel in 'c vleeflyk huis

Mee maaiende en verflrooidc zinneil.

Door 't onophoudelyk geruis,

Dat haar geen raadflag laat beginnen.

Al 't zoet, dat elders wierd gehoord

^

Tot voedfel van 't bedaarde leven
,

Word hier verilonden en verfmoordj

Verfloord en fladig wech gedreven.

Op leven, maakt u ver van hier^

Van hier, daar gy dus lange woonden j

By 't groot en vreefelyk getier,

Dat u ter rufle nooit verfchoonde.

Zoek flille wooning voor 't gemoed.

Op dat uw onvervulde ooren

,

De (lem des Heils, van 't eeuwig goed,

Tot uwer Zielen fpyze hooren.

G i 7ai
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Zet u by 't dille water neer ^

Dat uk Gods liefde-bron gevlooten

,

Een flroom maakt van gewende leer^

Die langs uw huis komt heen gefchooteri.

6 Zaalgc flilte, daar men hoord,

Het aangenaame en vriend'lyk nooden

,

Der Zielen , door Gods Heilig woord

,

Dat elk zo mild word aangebooden.

Wel aan dan Leven werd bedaard

,

Dat nu zo lange en veele dagen
,

Bewoonder van het Ruis-dal waard

,

Een plaats die 't leven moefl mishaagen.

ó Ruis-dal, aller ydelheid,

Van 't woelend en krioelend leven

,

Der wereld-geeft in 't ryk der tyd

,

Men moet u vlieden en begeeven.

ó Stillen oord van 't Dal der deugd

,

Door zo veel wyzen uitverkooren

,

Om van het Heil ter eeuw'ge vreugd ,-

ïn plaats van 't aards getier te hooren

,

Uw welbehagen trekke ons al

,

Van 's Werelds zwaare Waterval.
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Job XIV: 19»

c •iMtercn vermaalen de Jlcenen,

Psalm LXV: 2.

De Lofzang is \in~] Jlilbeid totii^ o God, inZion:

en u zul de gelofte betaalt worden.

Prediker IX: 17,

De woorden der wyzen moeten in JliUigheid aan-

gehoord worden , vieer dan het geroep des geencn,

die o\:er de zotten heerfi,

Jezaias XVII: 12, 13.

fFee der veelheid der grouter volkeren , die daar

brui/en gelyk de Z>.en bruiJen : en [wce'\ den gcrnij'e

der Naticn, die daar rui/en gelyk de geweldige wa-
teren ruifen.

De Natiën zullen [^wel'] rwfen gelyk groote wa-
teren ruifen , doch hy zal hi^w fchcldcn ^ zo zal hy

icrre wcg vlieden, ja hy zal p^ejaagt worden^ ah
bet kaf der bergen van den wind , en gelyk een kloot

van den wervel-wind.

Klaaglied: III: 26.

'f h soed dat men hoope , en flille zy op het heil

des HEBREN.
G 3 D ,
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De poel en MOERAS.

't Kan v/orden, daar *t niet na lykt.

Vtrheft haar de biezezomlerjlyk^ zroeidbet riet-nas
zonder cwater ^ ]ob vni; n.

^
Het ^ekrookte riet en zalby niet verbreeken , en de roo-

kende vlas-meke
, die en z/il by niet uitbluffen , met

^marbeid zal zy bet recbt vmtbrengen, JobXLIl; :j.

'De
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De wysheid maakt zich ryk ,

Uit onaanzienljk Jlyk,

D,e Water-poel maakt zyn fieraaden

Van bies, en net, en groene bladen,

Daar 'c windje zachtelyk in fpeeld

,

En 't vinkje zyne vreugd laat hoeren

,

Zo dat aldus, aan oog en ooren
,

Het wonder Gods word mee gedeeld.

Hier weet de menfch, die alle zaaken
,

Zyn leven weet ten dienffc te maaken

,

Door fchranderheid en gaauw verfland,

Ook zyn gevoeg'lyk nut te vinden

,

Dat doet hem fnyden ende binden,

Den oogll des riets van 't water land.

Wat dienft zal ons hier van ontmoeten?

De bies bereid men voor de voeten

,

En tot een zetel van gemak.

En 't riet, (wie zouw het daar toe paffen

,

Als hy 't, zo lang en fmal ziet wallen)

Word over 't hooft, een fc'uitbaar dak.

Zo kan men ongeziene dingen,

By wyn en graanen zo geringe.

Bereiden tot een goed gebruik.

G4 Zy
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Zv zullen dan noch wyzcr weezen

,

Zy zullen hooger ^yri 2. p e z.n^

En hitsten wel heraadens puik;

Die haar behendigheid befleden ,

In zaaden van Godvruchngheden

,

Zo onbeha i^'iyk en vcrachr

,

En tegen *t grootHj en werelJs leven ,

Pp *t fchooQ van wecldens troon verheven

,

Als riet by kooren land geacht:

Die deze ongeziene zaaken ,

Haar zelvep zo te nuite maaken.

Dat, uit deze ongeachte Poel

Van fmaad , en lagherny bevochten
,

Jiaar eind'ling zy te zaam gevlochten

,

't Gumak , der eeuw'ge Vreden floel.

En onder haaren voet , beneden

,

Een zachte vloer voor haare treeden
,

En over 't hooft een veilig dak;

Dat vafl, door Qoddelyke zeegen.

Haar eeuwig fchiu voor wind en regen,

Voor koude en hittens ongemak.

Aldus van geenig leed te weeten

,

Geruil: in fchaduwe gezeten,

Yan d'Alierhoügfle Majeftcit

,

Dat
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Dat zal een rechte welfland weezen,

Dies is hy wys , en zeer gcpreezen
,

Die uit dit Hecht , dat recht bereid.

97

Psalm LVII: 2,

z'yr 77/}' genadig, ê God, zyt Diy genadig ; want

vi\ne ziile betrouwt op u , en ik necme myn toe-

vlucht mder de fchaduwe uwer vleugelen : loi dat

de verdervingen zullen vogrby zyn gegaan.

Psalm CXXI: 5, ^,7.

De HE ER E is uw bewaarder, de HEERE
is iiwejchaduive, aan uwe rechterhand.

De Zmme en zal u des daags nictjleeken , noch de

I\Iaane des nachts.

De H E ERE zal u bewaaren van alle quaad

:

uwe ziele zal hy bewaaren.

J fc z A T A s IV: 6»

En daar zal een hutte zyn tot eene fchaduwe des

daads te^en de hitte ^ en tot een toevlucht , entotecm

verLerginge tegen den vloed en tegen den regen.

En Knpiftel XXXV: 7.

In de wooninge der Draahn , daar zygelegen heb-

len j zal gras met riet en biezen zyn.

G 5 De
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De f o N T I: l N.

Klaar en zuiver.

De vreeze des HEBREN is ern fpr/w^-adcr des

levens , om af te wykcn 'van de flnkken des dvodi.

Spreuken XIV: 27.

En gylieden zult water fcheppeu met 'vreugde uit de

Fonteinc des heils. Jezaias Xil; 3.

lm-
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pontem van alle dmgj

Dat ieder tot n gmgi

JL>^e dropjes zyn van meerder waarde,

/\.ls d'ooriprong, die de dropjes baarde,

In keur van 'c menfchelyk gellaGht

:

Dat deze tn geene beuzelingen,

Der uitgevloeide aardfe dingen

,

Meer als der dingen oor/^aak acht.

Maar hy , die beter hoopt te vinden
,

En zyne luft weet in te binden

,

Gaat liever dorftende voorby,

Een goot, vermengd met flof der aarden,

Op dat hy zyne laaving fpaarden

,

Tor daar de zuivVe weibron zy;

Den ryken oorfprong aller flroomen.

Daar elk die dorfl heefc toe mag komen

,

En drinken 't heilig nat om niet;

Dien levendigen Water-ader,

Die eeuwig opweld , uit den Vader,

En zeer bemir/lyk Jezus hiet.

Zo willen wy den lyd verbeiden

,

En
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En zyn getroofl wat dorll: te leiJen,

Al fleekc de tydclyke Zon

,

Wy zullen haail aan *c einde draaven,

Dan zal den dorti zich eeuving lauven,

Uit God , die klaare Lev^ens Bron.

H
Psalm XXXVI: S,9,io.

oe dierbaar is uwe goedertierenheid , o God \

dies de menfchen kinderen onder defchaduwe uwer

vleugelen toevlucht neemen.

Zy worden dronken van de vettigheid uwes hui-

zes ; en gy drenktze [w?^] de beeke uwer wellujien.

IVant by u is de Fontcine des levens : in uw lichp

zien wy het licht.

Psalm XLII: z, 3.

Geïyk een hart fchreeuwt na de waterjlroomen ; al-

zofchreeuwt myne ziele tot u^ ê God.

Adyne ziek dorjlet na God , na den levendigen

God : wanneer zal ik ingaan , en voor Gods aange^

zichte vcrfcbynen ?

Psalm LXIII: 2.

O God
5 gy zyt myn God , ik zoske u in den

dageraad, myne ziele dorjtet na m, myn vlees ver-

langt na u : in een land , dor , en mat , zonder

water,

Jezaias
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)ezaias XLIX: lo.

Zy en zullen niet hungeren , mch dorjlen , en de

hitte ^ en de zoime en zal zcnietjleeken, ivant haa-

yen Untfermer zal ze leiden ^ en hy zal ze aan de

Jpnng-aders der ivateren zacbtkens leiden.

J E R EMl AS II: 14.,

IFant myn volk heeft tivsee boosheden gedaan: My^
den fprin^-ader des levendigen waters , hebhenzyver-

laaten , om haar zelven hakken uit te houwen
,
gebro-

kcne bakken , die geen water en houden,

Za c h ari as XïïI: i.

Te dien dage zalder een fonteine geopent zyn vcor

het huis Davids ^ en voor de inw&onders van Jeru-

zaleni , tegen de zonde , en tegen de onreinigheid.

J o A N N E 5 I V: I
;? , I 4.

Jezus antwoordde en zeide tot haar , Een ieder dié

Van dit water drinkt zal wederom dorjten

:

Maar zo wie gedronken zal hebben van het water

dat ik hem geeven zal^ dien en zal in eeuwigheid niet

dorjien^ maar het water dat ik hem zal geeven ^ zal

in hem worden een fonteine van water fpringende tot-

in het eeuwige leven,

Openeaaring XXT: 6.

Fm hy [prak tot my ^ het is gefchied: Ik ben de

Alpha en de Omega , het begin , en het einde. Ik zal

den dorfiigen geeven uit defonteine van bet water des

levens voor niet*

D r



10» BESCHOUWING
De akker.
Ter rechter plaats.

tPant het zaad zal voorfpoedi^ zyn , de wynllok zal

zyne vrucht geeven^ en de aarde zal haar inkomenzee-

ven , en de hemelen zullen baaren dauw j>;eeven, en ik

zal het overblyffel dezes volks dit alles doen <rven»

Zacharias VlU: 12.

Zlcf
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Ziet dat gy recht hefteed^

Uw arbeid en uw ziz:ect.

wy hebben door het Heilig Woord

«

Van tweederleije grond gehoord

;

Een grond van zaiijen en van maaijen:

Den eenen , die des vleefes is

,

Draagt vruchten der verderfenis

;

Daar laat zich d*ydelheid mee paaijen.

Maar d'andren Akker is den Geeft

.

Die altyd heilzaam is geweefl,

Om zyn bewerker loon te geevcn.

Wie hem beploegd heeft, en bezaaid

j

Haalt ryken Oogfl:, terwyl hy maaid.

De vruchten van het eeuwig leven,

ó Menfch! die 't aardfe zo beploegd,

En u aan 't minde deel genoegd

,

Laat u door wyzen raad gezeggen

;

Gy werkt om fpyze die vergaat.

En d'Akker van zo hoogen graad

,

Laat gy onachtzaam ledig leggen.

Zo word verzuimd het honderd vond
^

Terwyl men ilroo en kaf behoud ^

Dat
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t)atgeenen honger kan verzaaden;

Een mager voedfel vocjr het dier
j

Of tot een fpyze van het vier

,

Zo boud men tot zyn groote fchaadert.

Dat dan in :iulk een arbeid zweet,

Den geènen die niet bccer weet.

Maar die het befte is aangeweezen

,

Daar 't licht des EvangeHes woond

,

Dat alle dingen klaar vertoond,

Werd immers in zyn doen mispreezen

,

Indien hy 't befle niet verkiefh

,

En 't meeden om het minfl: vcrliefl.

Psalm LXXII: 16.

I s 'er een hand vol hoorn in het land op de hoogte

der bergen ; de vrucht daar van zal rui/en ah de Li-

banon: en die van dejtad zuilen bloeijen ah het kruid

der aarde.

Psalm CVII: 37, 38.

En bezaaijcn akkers ^ enphintenwyngaarden , die

inkomende vrucht voortbrene;en.

En hy zegend ze ^ zo dat ze zeer vermenigiiüldi'

gen 5 en haar vee en verminderd hy niet.

Spkeu-
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Spreuken XXIV: 27.

Bcjchikt uw iverk daar buiten, en bereid he^ V'co^''

u üp den akker , en bomvd daar na uw huis.

En Kapittel XXXI: 16.

Zy dcnlt om eenen akker, en krygt hem: van d§

vrucht haarer banden plant zy eenen wyngaard,

J E z A ï A s X X X : 23*

Dan zal hy uwen zaade , daar mede gy het land

bezaaid hebt , regen geeven , en brood van des lands

inkomen , en dat zelve zal vet en fmoutig zyn : U%\i

vee zal te dien dage in een wyde landsdouwe weiden.

En Kapitttel XXXIII: 11, 12»

Gy lieden gaat met Jlroo zwanger , gyzulijloppë-

kn baaren^ uwen geeft zal u \_ah'] vuur verjlindcn.

En de volkeren Zullen zyn [_als~] de verbrandingè

des kalks : [als'] afgebouwene doornen zullen zy met

den vuure verbrand worden.

M D*
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De WYNGAARD.

Het is hem goed.

Ik hadde u doch geplant eenen edelen wynjlok , een

feheei getrouw zaait : hoe zyt gy my da)! veranderd

in ] verbajiaards ranken ee?js vreemden ivynjloks ?

Jercmias II: 21»
Door
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Voor verdrukken , Moet het lukken.

D,e Ranken werden afgefneden
^

En dat heeft zyn bekende reden

:

ó Wyngaard van hec dier gemoed

,

Op d'Aardfe Berg van vlees en bloed

,

Wat hebt gy veel onnutte loten

,

Zo wyd en breed in *t wild gefchooten

!

Die trekken door haar graage zucht,

Het voedfel van de waare vrucht.

Veel ommeflags en zwaar belaaden

,

Met takken , krullen ende bladen
,

Van Aards bcfchik en ydeJheid,

Vermaak, en kommer dezer tyd;

IMaar druiven zynder niet te vinden,

Wyl dezen uwe kracht verflinden.

Het is dan wel beraadens tyd

,

Dat d opzicht van Godvruchtigheid

,

Beflaa, den Wyngaard-Tuin te fnoeijen.

En 't wilde hout daar uit te roeijen,

Op dat het üp ,
(zo wyd verfpreid)

Te zaamen loop , tot vruchtbaarheid

,

H 2 En
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En zoete druiven komt te draagen

,

De Hovenier tot welbehaagen

,

En gy, ó VVyngaard ! van het hert,

Niet fchandig uitgeroeid en werd.

Jezaias V: 1,1,3,4,5,^.

N:u zal ik inynen Beminden een Lied mynes Lief-

Jlen zingen van zynm fVyngaard : Myn Beminde

heeft eencn M^yngaard op eenen vetten heuvcL

En hy heeft dien omtiiind, en van Jfeenen gezui^

verd , en hy heeft hem beplant [fnet'] edele 'mynflok-

ken : en heeft in 't midden des zehen eenen tooren

gehou-wd , en ook eenen wynhak daar in uitgehouwen

:

en hy heeft verwacht , dat hy [^goede'] druiven zoude

voortbrengen , tnaar hy heeft jiinkende druiven voort-

gebracht.

Nu dan , gy in-ivoonders van Jeruzalem , en gy
mannen van juda^ oordeeLI doch tufjen my ^ en tuf

fen niynen fVyngaard

Wat is 'er meer te doen aan mynen wyngaard
,

't welk ik aan hem niet gedaan en hebbel Waarom
heb ik verwacht dat hy [gdede^ druiven voortbrengen

zoude, en hy heeftJiinkende druiven voortgebracht?

Nu dan , ik zal u lieden bekent maaken , wat ik

mynen wyngaard doen zal: Ik zal zynen tuin weg-

neemen, op dat hy zy tot afweidinge, zvien muur

zal ik verfcheiiren , op dat hy zy tot vertreedinge.

En



DER WERELD. 109

En ik zal hem [tot^ ixioeftheid maaken , /;}' en Zül

niet befnocul , noch omgehakt iwrden , maar dijt e-

Jen en aoumen zullen [daar in'] opgaan t en ik zal

den 'jjoiken gebieden , dat zy gcenen regen daar op en

rebenen.

EzECHIEL X\^l[; j-jó,?,?*

Hy nam ook van het zaad des lands , en leide bet

in etnen zaad akker: hy nam het , hy zettede het by

'-jccle 'jjdleren , met groote vourzichti;iheid.

En het Jproot uit ^ en merd tot eencmveehlig-uit'

Joopenden -ivynjlok^ [_docb] nederig vanJiamme , zien-

\' met zyne takken na hem^ deivyle zyne wortelen

onder hem waaren : zo wierd hy tot eenen wynjtok
,

die ranken voortbragt , en /cbeuten uitwierp.

Noch was 'er een gj ootcn Arend
,
groot van vleu-

gelen ^ en overvloedig vun vederen: en ziet ^ deze

wyijlok voegde zyne wortelen na den ze/ven toe ^ en

::erp zyne takken tot hem uit ^ op dat hy hem bevoch-

tigen Züude na de bedden zyuer p/antinge tos.

Ily was in een goede landsduuwe by veeIe wateren

rplant , om takken te maaken , en vrucht tedraagcn
,

;; dat hy tot eenen hecrlyken wynji ok worden mochte,

MiciiA VIÏ: I.

Ai my ! want ik hen , als wanneer de zomcr^

-vruchten zyn ingezameld , als wanneer de nalezingen

in den IVyn ooz It gefchied z^n : daar en is geen dniive

om ie eet en, inyne ziele begeerd vroeg rype vrucht,

H 3 De
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De BOOMEN.

De daaden moeten fpreeken.

Aan baare 'vruchten zult gy ze kennen: Leefl men

9ok een druive van doornen , óf vygen van dijleien ?

Mattheus VIT: 16.

Een ieder boom die geen goede vrucht voort en brengd^

word uitgehouwen^ en in H vuur geworfen, vers 19.

Draagt
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Draagt hy , Zo haagd hy»

'o als den wortel is geaard
,

Zo is de vrucht die 't boompje baard,

Ofiemant wilden aari wouwpryzen,

En hert'Iyk zeggen dat het waar

Een Peereboom , of Appelaar

,

De vruchten moeften dat bewvzen.

Nochtans heeft 's Werelds wildernis

,

De naam dat zy een boomgaard is

,

Elk Wildaard hiet een 2,ocde Chriden.

AI is 't fchoon dat het niet en blykt

En na geen vruchtbaarheid en lykt:

Maar waarheid zal haar dit betwiflen

;

Indien de wortel van 't gemoed

,

Geloovig is in 't eeuwig goed,

De vruchten zullen vroomheid weezen;

Een Chrifl'lyk leven , dat zich fcheid

,

A^an 's werelds doen en ydelheid

,

Zo word den boom met recht geprezen.

Wie dan zvn Braame of doorne boom,

Beneveld door een vreemde droom,

H 4 Voor
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Voor aard van druif of vygen achten,

Gelyk de yruchtelooze Ziel

,

Die zich voor rGchtgeloovig hiel,

Was 't wonder dat men fchimpig lachten?

w,
Psalm I: ï,!,^,

elgehikzalig is de man , die niet en wandeld

in den raad der godloozen , noch ftaat op den weg
der zondaaren, noch zit in V gejloclte der /potteren.

Maar zyn hifi \s in des HE EREN PFet , en

iiy overdenkt zyne fVet dag en nacht.

iVant hy zal zyn als een boom
,
geplant aan water^

heeken , die zyne vrucht geeft in zynentyd^ en wel-

kers blad niet af en valt , en al zvat hy doet , zal

wel gelukken.

PsAL/M XCIT: 13, 14.

De rechtvaardige zal groeijen als een Palmboom

:

hy zal waffen als een cederboom op Libanon.

Die in het Huis des HEF.REN geplant zyn

^

dien zal gegeeven worden te groeijcn in de Foorhuven

onzes Gods.

Psalm Cï V: 16.

De hoonien des HEER Fi N worden verzadigd
,

de ceder'boomen van Libanon , die hy geplant heeft»

Spreuken XI: 30.

De vrucht des rechtvaardigen is een hoojn des le-

Vjns: en wie zielen vangt , is wys.

Mat.
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M ATT HEUS VH: 17, 18, 19, 20,

j^Izo een ieder goede boom , brengt voort goede

vruchten , en een qiiaade boom brengt mort quaade

vruchten.

Een goede hoorn en kan geen quaade vruchten voort

brengen : noch een quaade boom goede vruchten voort

brengen.

Een ieder boom die geen goede vrucht voort en

brengd, "wurd uitgehouwen ^ en in'tvuur ge-voorpcn.

Zo zult gy dan dezelve aan haare vruchten ken-

nen.

Luk AS XIII: 6,7,8,9.

En by zeide deze gelykeuiffe : Een zeker {jrian']

badde eenen Fygcbuoni
,
geplant inzynen wyngaard;

en hy quani en zocht vrucht daar op , cnde en vondze

niet.

En hy zeide tot den 'U^yngaardejiier : Ziet ik kome

.:u drie jaaren, zoekende vrucht op dezen vygebooni ^

cnde en vind ze niet : howjod ban uit : ivaar toe bc-

Jlaat hy onnuttclyk de aarde?

En hy ant-woordende , zeide tot hem: Heere laat

hem ook [iwch'] dit jaar , tot dat ik om hem gegraa-

zen , en mejl gelezd zal hebben :

En indien hy vrucht zal voortbrengen
,

\_laat hem
jlaan~] : maar indien niet , zo zult gy hem namaak
iitlmiiven.

lï <: D£
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De kruiden.
Niet al wat voor komt.

Ah het gras zich openhaard, endcgrasfcheutcngcven

moorden, laat de kruiden der hergen verzameld avorden.

Spreuken XXVII: ir.

^ant de aarde brengdvan zelfs vrucht voort : eerft het

kruid , daar na de atre , daar na bet volle hoorn in de aire.

Markus IV; ^8.
^^'^
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Ziet 12:el toe , IVat , of hoe.

H et heelzaam kruidje word gezocht,

En tot geneezing t'huis gebrogt,

Ten opzicht van 't gekrenkte leven

;

Maar wat onnut of giftig zy,

Daar gaat men over of voorby

,

Wyl \ tot de beeling niet kan geeven.

Hoe is het dan zo vreemd gefield

,

In 's Werelds ruime kruiden veld

,

Daar zo veel wyze hoofden weiden

,

En leezen nochtans fnood fenyn,

In plaats van eed'le Medicyn,

Dat zy tot haar verderf bereiden?

Wat heilzaam kruid is , voor *t gemoed

Dat word vertreeden met de voet,

Ter\\^yl het fnood verderf der Zielen

,

Geplukt door d'uitgeflrekte hund,

Vergaard word , tot een volle mand

,

Wyl d'oogen op 't aanzien'lyk vielen.

Hoewel den grooten Medicyn,

In zyne Wysheid ryk en rein.

Het
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Het kruid dat elk heeft uit te Icczen

Van 't geen in 't veld des levens fla^c,

Tot onderfcheid van Goed en Quaad

,

Heeft met den vinger aargeweezen.

F
Genesis ï: 11,12»

. n God zeick : Dat de Aarde uitfchiete gras-

fcheui kens , kruid zaad zaaijende , vruchtbaar geboom-

te ^ draagende vrucht na zynen aard, welkers zaad

daar in zy op der Aarde : en bet was alzo.

En de Aarde bracht voort gras-fcheutkens , kruid

zaad zaaijende na zynen aard , en vrucht draagende

geboomte , weUerszaad daar in ivas , na zyncn aard

:

en God zag dat bet goed was.

En Vers 29, 30.

En God zeide : Ziet , /(' hcbbe u Heden al het

zaad zaaijende kruid gege.vcn , dat op de gantfe

Aarde is , en alle geboomte in 'f zvelke zaad zaaijende

hoorn-vrucht is : bet zy u tot fpyze.

Maar allen gedierte der aarde , en alle gevogelte

des hemels , en alle kruipende gedierte op der aarde
,

daar een levendige ziele in is
,

[_bchh' ik] al 't groen

kruid tot fpyze [_gegeeven:~\ en bet ivas alzo,

£n Kapittel lil: 18.

Ook zal het u doornen en dijiclcn voortbrengen :

en gy zult het kruid des velds e^ten,

P S A L M
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Psalm XCII: 8»

Diit de godkozc groeijen als kruid , en alle de "wer-

kers der ongerechtigheid bloeijm , op datze tot in der

eewxigheid verdelgd worden.

Psalm CIV: 14.

Hy doet het gras uitfpriiiten voor de hcejlen , en 't

kruid tot dicnjl desmenfchen^ doende het brood uit de

aarde voort komen,

Jezaias XXVI: 19.

U-vce doodcn zullen keven , [00^] viyn dood Uch'

haam , S) zullen opfiaan : waakt op , enjuicht
, gy

die in den Jiof woond, want uwe dauw zal zyn ^

[fl/j] een dauw der moes-kruiden ^ en het land zal

de overledene uitwerpen,

Fn Kapittel LXT: 11.

U^ant gelyk de aarde haare fpruite voorthrengd
^

en gelyk een Hof het geene in hem gezaaid is , doet

uiïjpruiten: alzo zal de Heere HEERE gerechtig"

beid en lof doen uitfpruiten , voor alle de volkeren,

. Zacharias X: i.

Bezeerd van den HEERE regen, ten tyden des

fpaaden regens; de HEERE maalt de wc er lichten:

en hy zal haar regens genoeg geeven voor ieder kruid

op den velde,

Dï
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De bloemen.
Daar fchuilt noch meer.

^^E
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Die V Bloempje ruikt en ziety

Vergeet de Maaker met.

iip

D.e Bloempjes maaken een akkoord,

Van Lof-gezangen zonder woord,

Terwyl zy ons op weg ontmoeten;

Als Booden, uit het Zalig Hof,

Van 't Paradys , vol prys en lof,

Betreeden , van de zaal'ge voeten.

Indien zich, door de vloek der aard.

Noch zulk een fchoonheid openbaard
,

Wy laaten u dan overdenken,

Wat dat de Heil'ge grond beloofd

,

Tot een fieraad , om 't zalig hoofd

,

Daar deze dingen ons toe wenken!

Maar d'Aardfe Bloem, hoe fchoon hy zy,

Verwelkt, vervalt, en gaat voorby.

Zo ook de fleur van 't werelds leven.

Gekleurd , met veel behaag'lykheid.

Van weelde, en kiften dezer Tyd,

Wie ziet, eerlang, waar 't is gebleeven ?

Die dan van 't Bloempje, 1'choon in 't oog.

Eea
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Een tweederlcije voedfel zoog

,

Eerlt; dat zy hem tot hooger wyzen.

En wederom, ci'onwaardigheid

Van aile fchoonheid dezer Tyd^

Dat was de wyze ziel te pryzên.

H
Job X IV: 2»

y komt voort , als een lloeme , en word afgè'

Jneeden: ook vlucht hy ^ als eenejchaduwe, endeen

bejiaat niet.

Psalm ClII: 15, 16»

De dagen des menfchen , zyn als het gras
,
gelyk

een hloeme des velds , alzo bloeid hy.

Als de wind daar over gegaan is , zo en is zy

niet \jneer'] , en haarc plaatje en kend ze niet meer.

Spreuken XIV: 11.

Het huis der godlooze zal verdelgd worden : maar

de tente der oprechten zal bloeijen.

Je z AI AS XXXV: i> 2.

De woefiyne en de dorre plaatfcn zullen hier over

vrolyk zyn : en de imldcrnijje zal zich verheugen
,

en %al bloeijen ah een rooze.

Zy zal hijlig bloeijen ^ enzichverheiigen^ ja[inet~\

vcrheuginge , en juichen : de hcerlykheid van Libanon

is
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is haar gegeeven , de fieraad van Karmel , en Saron:

zy zullen zien de heerlykbdd des HEERENy den

fieraad onzes Gods^

En fvipirtcl XL: 6,7.^.

Een ftcmme zc'id: Roept ^ en hy zeid: JVatzaJik

roepen X Ai!e vlees is gras, en alle zyne goedertie-

renheid als een blueme des velds.

Het (Tras verdord, de bfoeme valt af: als de Geeft

drs HEEREN daar in blanjl: vourwaar het vulk

is gras.

Het gras verdord, de hJoeme vak af: maar het

ivoord onzes Gods heftaat in der eeuivigheid.

Jakobus I: 10, ir.

En de ryle in zyne vemederinge : want hy zal als

een bloeme des gras voorhy gaan,

IVant de 'Aonne is opgegaan met de hitte , en heeft

het gras dorre gemaakt , en zyn blueme is afgevallen,

en de fchoone gedaante haares aanfchyns is vergaan :

alzo zal ook de ryke in zyne wegen verwelkeren,

\ Petrus 1 : 24.

JVant alle vlees is als gras, enalleheerlykheiddes

menfchen is als een bloeme des gras» Het gras is ver-

dorrtt , en zyn bloeme is afgevallen.

Dü
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De dauw.
Tot onderhouding.

Ik zal Ifrael zyn ah de datiw^ hy zal bloeij€7t ah de

Lelie ,• en hy zal zyne wortelen iiitjlaan als de Libanon^

Zyne Jebeuten zuilen zich uitfpreiden , en zyne heerlyk-

heid zal zyn als des Olyfbooms , en hy zal eenen reuk

hebben ah de Libanon. Hozea XIV: 6 , 7*

Be
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De Ziel 'verlangd na nat ,

Gelyk het drooge blad.

VJelyk de koele Dauw op 't kruid ^

Des droogen gronds , nu lang gelegen

In heete dagen , zonder regen

l'erwyl 't begeerig opvvaards fpruit,

Helufl: om zynen dorfl te laaven.

Met zegen dezer morgen-gaaven

;

Zo is de Hoop op 't eeuwig goed,

In 't dagen des Geloofs gebooren

In Jezus naam, zo uitverkooren

,

Op 't kruid van 't uitgeftrekt gemoed,

't Geen zich verheft uit dorren gronde

Der zwarte aarde, 't vlees der zonde.

Dat hemeizLichtig herten kruid !

u Paarle drupjes , dezer hoope

,

Die alle morgen komt gedrope

,

Men ziet na uw verquikking uit,

Gy hoed de wasdom voor 't verdrooge,

Door uwe zegen uit den hooge.

Zo blyft het kruidje van de Ziel,

I 2 Be-
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(Beftreên van hitten en van koude

, )

Door deze zoeten Dauw behouJe,

Op dac zyn leven niet verviel.

Tot aan den tyd der volle zegen

,

Van dien gewenden Zomer regen.

Dien regen ter beq^uaamer tyd ,

(Wanneer den IJemel werd ontOoien,)

Uit Gods genaden afgegooten

,

Tot een volkomen Zaligheid:

Dan zal het kruid zich recht vcrzaaden

,

En fierlyk flaan met bloem en bladen.

ó Jezus ! allerzoetfle Douw,

Dat uwe Naam, beminde Heere,

Het Kruidje van het God begceren.

Dan ondertulTen zo behouw;

Dat zulks, door een geftaag befprotjen,

Door alle droogten heen mag groejen.

Tot dat het, van uw waarde hand,

(Nu aan zyn rechte tyd gekomen
, )

Uit dezer aarde werd genomen

,

En in het Paradys geplant:

Om 't Bloempje van Gods Beeld te draagen

,

* Tot aller zaalgen welbehaagen.

Gene-
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G E N' E s I s XX V II: 27 , 2S.

pi— n by qnam by, en hy knjle bcin : doe rook by den

reuk zymr klcederen^ en zegende hem: en by zeide;

Ziet , de rtiik luynes Zoons is als den reuk desveldSy
'/ 'zvelk de HEERE gezegend beeft.

Zo gee'oe u dan God vnn Jen dauiv des Hemels
,

en de vettii\beid der aarde; en de menigte van tar-

vi'f , en mojb.

El) Vers 59.

Doe an.woordde zyn Vader Izaak, en zeide tot

hem; Ziet, de vettighedcn der aarde zullen wweivoo-

Hingen zyn, en van den dawj;) des Heniels vanboven

af [zult gy gezegend zyn.']

De UT E kon: XXXlï: 1,1,3.

Keigd de ooren, gy bemel , en ik zalfpreeken: en

AC aarde boore de redtuen mynes monds.

Ms'rie Leere druipen als een regen , myne reden vloe-

ien als een dawji : als eenjuf regen op de grasfcbeut-

kcns , en als droppelen op bet kruid.

ll'ant ik zal de Naame des HERREN uitroepen:

geeft onzen God grootbeid.

Psalm C X: 3.

UüO volk zal zeer gewillig zyn op den dag uwer
heirkracht , in heilige cieragien: uit de Baar moeder

des daceraads zal u de dauw uwer jeugd zyn.

I 3 De
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De steen.

Werd verbroüken , tot heeling.

Zy hebhen haar aangezichte harder gemaakt dan eene
Jïeenrotje , z"^ hchöen geweigerd zich te bikeeren. Jer; V: 3,

Gy hardriL'kkige en 07ibefnedene "oan herren en ooren y

gy iceder/ïaat aityd den Heiligen Geeft . gefyk uwe Vu"
dersy latzo'] ookgy. HanddiDG:cn Vl\*^ yi.

Bat
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Dat zich vcrjluit , Hond zegen uit.

D,e keifdlfleen in 't veld gelegen,

Ontfangd zo wel den daiuv en regen

,

Als 't groeizaam en verheug'lyk kruid

,

(In zyn bevalligheên te pryzen
,

Beloovende een goede fpyze,)

Dat naaft, en om hem heenen fpruit.

Maar doch van al dat toe bereijen ,

En word 'er van hem geen gedyen
,

Het vloeid 'er alles over heen;

De Zomer komt en loopt ten ende,

De Jaaren keeren ende wende

,

Het is, en blyft een harden fteen

,

Wac is de Wereld in zyn breete,

Zo ver, als d'oogen overmeete

Een mager en verdorven land

!

Wat legd 'er al een zaad van fteenen

,

('t Zyn harde herten die wy meenen)

Zo hier en daar aan alle kant.

Daar zo veel ftraalen van genaden,

Daar zo veel dauw van liefde daaden

,

En regen van barmhertigheid,

I 4 Aan-
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Aanmoediging, en vriendlyk noodcn,

Op *t groote heil haar aangeboodcn

,

Onvruchtbaar over heenen glyd

!

Zo laat verhardheid van zic;i glyden

,

Een fchoon getal van goede ly den
,

Terwyl de Landheer vrucht verwacht;

Men gaat 'er af, en op en neder,

Zo als men 't liet zo vind men 't weder,

Het groote heil blyft ongeacht.

Zal dan Gods gunfl als water dryven,

En zult gy menlchen fleenen blyven.

Daar zich 't begeeren niet ontHuit?

Op dat den zegen in mag zinke,

En die verfmachte dorheid drinke,

Zo dat het leven waile als kruid?

Want gy, ó fleen! van 't menfchlyk leven
,

Zyt in een hooger graad verheven
,

Als doode en redenlooze flof;

De Zond'aard moeft ü niet verlluiten,

En houden 't levend raaaken buiten,

Zo doende blyft gy hard en ürof.

AI5 dan de Landheer eens zal komen

,

(Op dat het quaad werd weg genomen,)

^n xynen Akker fchoon bereid.

Mee
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Met zuivering van llruik en lleene,

X'erwacht dan 't lot, m^t deze en geeiie.

Dat LI des Hoeren hand verfmyt.

JEZAiAs XL VI: 12.

H oord na my ^ f^y Jlyoe van herten: gy die verre

van der gerechtigheid zyt.

I: Z E C H I E L II: 4.

En deze kinderen zyn hart van aangezichte , en

J]
'Sf van herten: ik zciuc u tot hen; en gy zult tot

ten zegï^en zo zeid de luere 11E ERE,

En Kapit:cl X I : 19,20, 21»

F.n ik zal hem eender lei herte geeven , en zal ee-

r,en nieuivin geeft in '/" binnenjle van ti geeven: en ik

zal bet jleenen herte uit baaren vleefc we^neemen
,

en Z'il haar een vleefen hcrte geeven.

Op düt ze wanJelen in myneinzettingen ^ cnmyne

rechten hCiXiaarcn , en dezelve doen : en zy zullen

niy tot een volk zyn , en ik zal hen tut een God

zyn.

Maar welker hert e het herte haarer verfoeifelen

en haarer grarjceien na wandeld , der zelver weg

zal ik op haaren kof) reeven
, fpreekt de Heere

IIEER E.

Is E)E
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De weg.

Op gedaan v/erk is goed ruften.

- Ik doe i^^andelen op den we^ der gerechtio^beid :
in t

midden van de paden des i echts: Op dat ikmyneLief-

hebbers doe be-erven dat bellendi^^ is : en ik zal baare

Jcbat'kameren 'vermiien. Spreuken VitI: 20, 21.
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Hier noch iiiet , Maar in V vcrfchiet.

D,e weg is onweèrfpreek'lyk goed.

Een middel waar men langs moet komen

Ter plaaife daar men weezen moet,

Dies word zyn lof niet wech genoomen.

Maar waar is hy, die wegen gaat,

Met een beoogde plaats bezeten

,

Die zich van 't pad bekooren Iaat,

Zo , dat hy 't voorwerp kan vergeeten ?

Of 't moeft een luije beed'Iaar zyn,

Die aan geen zaaken leid gelegen ,

En nergens t'huis, met groot en klein ,

Zyn wooning maakt aan fchuur en wegen.

Wie boud *er anders aan den weg?

Wie plant 'er, of wie wilder zaaijcn ?

Wie kraamt 'er uit, by flruik en heg.

Daar hy nooit weer komt om te maaij'^n?

't Was dwaas gedaan: Hoe ziec men dan

Langs deze weg van 't tyd'lyk leven
,

Zo menig gaauw en fchrander man
,

Met zulk een doen zo dicht omgeeven?

Dat
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Dal hy den tyd des reis befteed,

In deze en geene omflandigheden

,

En 't leven op de weg vcrlleet

,

Vergeetende om voort te treeden.

ó Menfch die anders fneedig ziet,

Waar zyn uw zinnen en gedachten ?

Is 'c eeuwig heil het do^^lwit niet,

Dat ieder vlytig moeil betrachten?

En is het leven dezer tyd

,

Niet flechts een weg voor \ overtrscdcn ?

Die ons, van hier da^r heenen leid,

Daar niöeft men iever toe beileeden.

Kund gy 't dan in 't natuurlyk zien

,

Dat wooning aan de weg te niaaken,

Geen doen ay van bedacine lién.

Geen wys'lyk overleg van zaaken:

Zo weeft gewaaifclioud , in uw doen,

En fchiet geen wortel in deze aarde,

Haar vrucht zouw u niet eeuwig voên,

Of 't was, dat zy u vruchten baarden.

Gaat als een reiz'naar uwen weg,

Tot aan de plaats der eeuw ge rulle,

Ontyd'ge ruft op weg, ontzeg

j

Alfchoon
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Alfchoon het uw vermoeidheid lufle.

Hebt gy uw oog op God gewend ,

En trekt dat voorwerp uw verlargen,

Uw Tel'grinfis weg loopt haaft ten end

,

Dan zult gy ruft en luft ontfangen.

M A T T H E U 5 V 1

1

: 13,14.

VJ^jf iii docr (Je enge poorte : ^mant 'vo')'(l is de

poort c , en breed is de 'weg, die tot het verderf leid
^

en veele zynder die dcar de zelve ingaan.

Want de poorte is eng , en de weg is naauw , die

tot het leven leid, en weinige zyndtr die den zeken

vinden,

JoANNEs XIV: 6.

Jezus zeide tot hem , Ik ben de weg , en de waar^

heid, en het leven, Niemant en komt tot den Fch

der dan door viy,

2 P E T R u s 1

1

: l 5".

Die den rechten weg verlaaten hebbende , zyn ver-

dwaald , en volgen den weg Balaams des [zoons']

Bofor , die den loon der ongerechtigheid lief gehad

beeft*

De
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De METAALEN.

Diep verholen»

Gcwiffèlyk daar is voor het zilver een uitgang^ eneefi

plaatfe "voor bet goud dat zefnielten.

Het yzer word uit (lof genomen: en {jiit^Jleen word
koper gegooten, Job AXVUi: 1,2.

Be



D E R W E R E L D. 135

De Edelheid , Ko/i grooit vJyt.

M.etaal ter bcrg-myn uitgekomen,

Is rnet veel ommellags verzeld
,

Dat eeril daar af moet zyn genomen

,

Eer 'c uit gaat voor ontfangbaar geld;

De Eigenfchap van 't menfch'Iyk leven,

Zü als die van de Berg Natuur,

Uit Adams Myn word opgegeeven,

Eifl ook een fcheiding, door het vuur.

Het edt] Goud leid diep tewonden

,

In d'aardfe klomp van vlees en bloed,

Vermengd met ydelheid en zonden,

Tot overdekking van 't gemoed.

De Meefler, die, aan 't end der Tyden

Het mengfel, van het zichtbaar AL,
Door *t al verfmekend vuur zal fcheiden,

En geeven elk, zyn plaats en flal;

Die is de Konfl'naar van het leven;

Wie klaar Metaal begeerd te zyn

,

Moet zich in zyne handen geeven

,

Zyn Oven maakt de herten rein.

H.
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Hy zal het Edel Deel ontwinden,

£n brengen tot zyn heerlykheid,

Maar wat zich niet van hem laat vinden

Blyft onrein, tot men 't heel verfmyt*

D E u r E p. : VIII: 9.

E en land ; daar in gy brood zonder fchaarsheid
eeten zult; daar in n niets ontbreeken zal: een land

welkers Jleenen yzcr zyn, en uit welkers bergen gy
koper uitbouwen zult.

Sprei KEN XVI f: 5.

De fmelt-kroes is ':":'or V zilver^ en den oven voor

het goud: maar de HEERE proeft de bert en,

Jeremïas VI: 28,29,30»

Zy zyn alle de a{vivri;yjlc der afvalligen , wande-

lende [in'] achterklap , 2;}' zyn koper en yzer : zy zyn

altemaal verdervcr?.

De blaashalk is verbrand ^ het loot is van 't vuur

verteerd: te vergeefs heeft [_defnielter~\ zo vlytiglyk

gefnwlten , dewyk de booze niet afgetrokken en

zyn.

Men noemt ze ccn ver-worpen zilver : want de

Heere heeft ze venvorpen,

E ZE-
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EzECHIEL XXII; 18, 19, 20, 21, 2i.

McVifchen kind , die van den huize Ifraëls zyn my
tot fcbiiim ge-voorden : zy zyn alle koper , of tin , of
yzer , of loot , in V midden des ovens ; zilver-fchuim

zyn ze geworden.

Daarom , alzo zeid de Heerc HEERE; Om dat

gy lieden alle tot fchiiim geivordcn zyt , daarom ziety

ik zal u in V midden van Jeruzalem vergaderen.

[_Gelykl[ zilver , op koper , of yzer , ofloot , oftin

in 'f midden eens oi-ens vergaderd word , om het

vuur daar over op te blaazen^ op dat men 't fmelte;

alzo zal ik te lieden vergaderen in mynen toorn , en

in myne grimmigheid daar laaten ^ enfmeiten.
Ja ik zal u by een brengen , en zal op u blaazen

in 't vuur myner verbolgentheid ^ dat gyin 't midden
van haar zult verfmolten worden.

. Gelyk het zilver in 't midden des ovens gefmolten

wordy alzo zult gy lieden in het midden van haar ge-

fmolten worden: en gy zult weeten ^ dat ik., de HER*
RE , myne grimmigheid over u uitgegooten hebbe.

Romein en XI: 33

O diepte des r-yulmis , beide der wysheid en der

kennijje Gods ! Hoe indoorzoekelyk zyn zyne oordee-

len, en onnafpeurlyk zyne wegen!

I KORINTHEN XIII: I.

Al waar 't dat ik de taaien der menfchen en der

Engelenfprake , en de liefde niet en hadde , zo waare ik

een klinkende metaal, of luidendeJchelle geworden,

K Dë
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De edele steen.

Wie zouw dat zeggen.

U^ant wyshfid is beter dnn Kohynen j en al wat meH
begeeren mag en is met haar niet te 'vergelyken^

Ik wysheid woone [hy] de kloekzinnigBeid ,* en vin--

de de kennijje aller bedaebtz»aambeid^ Spreuken VIII:

II, 12.

Wonder
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IVondcr , Leit hier onder.

D,en Eed'Ien Steen in *t Rouw begreepen^

Door konfl allengskens afgefleepen;

Komt fchoon en heer'lyk voor den dag

:

Den Eed'len Geefl met vlees omgeeven

,

Ontdaan dat dit elendig leven,

Word fchoondcT als men denken mag.

Daarom , ó Menfch ! zet uwe zinnen

Niet om den fchors des dings te minnen

,

Maar zoekt het geen verborgen zit.

Het minfte is gekeerd na buiten,

Gy moet de houte-kas ontfluiten.

Daar legt het rechte merg en pit.

Dies moet het luflen en begeeren,

Zyn zucht en uitgellrektheid keeren

,

Van alles wat het oog beziet.

Want dat is grof, en ilof en aarde j

Een nietig ding gering van waarde

,

En lang het rechte wezen niet.

Maar 't geen daar achter is gelegen ^

En door 't Geloove word verkreegen

Dat na verborgen wezens vat,

Die niet vergaan , maar eeuwig blyven, ,.

K 2 En
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En op haar eigenaars beklyven

,

Dat is den Menfch zyn rechte fchat.

Job XXVÏII: 12, 13, '4, if, ï^^iJjiS.

M aar de ^vysheid , van waar zal ze gevonden

worden ? en waar is de plaat/e des verjlands ?

De rnenjchen en weet haare waarde niet: enzyen

word niet gevonden in bet land der levendigen.

De afgrond zeid: Zy en is in my niet ^ en de zee

zeid , Zy en is niet by my.

Het gefloten goud en kan voor haar niet gegeeven

worden : en met zilver en kan haaren prys niet wor-

den opgewogen.

Zy en kan niet gefcbat worden tegenfyn goud van
Ophir , tegen den koftelyken Schoham , ofden Saphyr,

Men kan het goud, of het kriftalhaar niet gelyk

waardeeren : ook en is ze \jiiet'] te verwijfelen voor

een kleinood van dicht goud.

De Ramoth en Gabifch en zal niet gedacht wor-

den : want de trek der wysbcid is meerder dan der

Robynen.

Spreukfn ITT: rj, i4,i<r.

Welgehikzalig is de menfcbe [die'] wysheid vind
;

en de menfche [_die~] verfiandigheid voortbrengd.

IVant haaren koophandel is beter dan den koophan*

del van zilver ; en haare inkomfte dan het uitgegraa-

ven goud,

Zy is ko/lelyker dan robynen ; en al wat u luflen

mag en is met haar niet te vergelyken,

Jezaias
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J E Z A I A S L I V: 11,12.

Gy verdrukte^ door onweer voortgedreevene , on-

getroojle: ziet ^ikzal uvöejleenen gantsfierlykleggen^
*

en ik zal u op Saphyren grond vej ten.

En uwe glasvenjters zal ik krijlalynen maaken , en

uwe poorten van Robyn-jteenen: en inve gantfe land-

paale van aangenaame Jleencn,

2 KORINTHE N IV: I^, I7, l5.

Daarom en vertraagen wy niet ; maar hoewel on-

ze uitwendige mcnfche verdorven word , zo word
nochtans de inwendige vernieinvt van dage tot dage,

IVant onze lichte verdnikkinge die zeer haafi

voorhy \_gaat'] , werkt ons een gants zeer uitneemend

eeuwig gewigte der heerlykheid:

Dewyle wy niet en aanmerken de dingen die men
ziet , maar de dingen die men niet en ziet. Want de

dingen die men ziet zyn tydelyk , maar de dingen die

men niet en ziet zyn eeuwig,

Ep H E z E NT ï V: 22, 23 , 24.

Dat gy zoudet afleggen , aangaande de voor
i
ge

wandelmge^ den ouden menfcbe , die verdorven word

door de begeerlyLheden der vcrlcidinp^e:

En dat gy zoudet vernieuwt worden in den Geeft

iiwes gemoeds

,

En den nieuwen menfcbe aaiuluen , die na God

gefchaapsn is in waare gerechtigheid en heiligheid.

K 3 Dfi
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De P A A R L.

Onder Hechte gedaante.

W^ederom is het Koningryke der hemelen gelyk eerten'

Koopman diefchoone faarlen zoekt :

Deivelke hebbende eene paarle van groote waarde'ge-.

vonden
,
gin^ heenen en verkocht al nvat hy badde , en

kocht dezelve, JVlattheus XIII: 45, 46.
Gaa^t
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Gaapt en bevat ^ Een grootetifchat.

J^cn Dauw van d'Oefterfchelp bevat

,

Word tot een Koninglyke fchat :

Een koflelyker dauw, als deze,

Gebooren uit de hoogde kracht.

Zweeft over 't menfchelyk gedacht

,

Wie die bevat, krygt hemels wezen.

Doch veelen is 't zo veel niet waard

,

Te gaapen na die hemels aard.

Om ryk te zyn van hooge waarde,

Maar fluiten haar begeerte vafk,

In fchelpen van den aardfen bail.

Vervuld met zand en flyk der aarde.

Maar ach ! ach , menfchen , wie gy zyt;

Nu is *t een aangenaame tyd;

Om zaad , tot Eeuwig heil te raapen :

Terwyl den Eiauw die Jezus gcefc

,

Zo lieflyk over 't menfchdom fweeft,

Nu moefl de Ziels begeerte giapcn.

ó Dauw, die in den Dageraad,

Van 't Eeuwig liefden-licht ontflaat,

K 4 Tox
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Tot water van een geeft'Iyk zweeven

;

Bevalt het dorllende gemoed,

Dat zich ter zegen open doet

,

Om 't Paarehjci van 't Eeuwig leven.

E
Mattheus VII: 6.

n geeft het heilige den honden niet , noch en

werpt uive paarlen niet voor de zwynen : op dai zy

niet feeniger tyd de zelve met haare voeten en ver'

treeden , en [_haar'] omkcerende u en verfcheuren,

JOAN NES I V: 10.

Jezus antwoordde en zeide tot haar, Indien gy de

gaave Gods kondigt , en wie hy is, die tot u zegd,

geeft my te drinken , zo zoud gy van hem hebben be-

geerd , en hy zoude u leevend water gegeeven heb*

hen

En Kapittel XIV: 23.

Jezus antwoordde en zeide tot hem. Zo iemant

my lief heeft , die zal myn woord bewaaren : en myn
Vader zal hem lief hebben, en wy zullen tot hem ko'

men , en zullen wooninge hy hem maakcn»

I TiMOTHEUS II: 9^

Desgelyks ook dat de Frouwen in een ee)haar ge-

waad, met fchaamte en maatigbeid haar zelven ver-

fieren , niet in vlechtingen [des haars ,'] of goud
^

$f paarlen , of kojlelyke kleedinge.
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I JOAN NES V: 12,

Die (Jen Zoon e heeft , die beeft het leven : die den
Zfione Gods met en heeft , die en heeft het leven

niet.

Openbaaring XVIII: 11,12,

En de Kooplieden der aarde zuilen weenen , en

rowvce maalden over haar , om dat niemant haare

IFaare meer en koopt:

IVaare van goud, en van zilver, en van koflelyk

gefeente , en van paarlen , en van fyn lynwaad , en

van purper , en van zyde , en van fcharlaken : en

allerlei iJoeUricliend hout , en allerlei ivooren vaten
,

en allerlei vaten van het koflelykjle hout , en van ko^

per, en van yzer y en van marmer-jieen.

En Vers i(5.

En zeggende. Wee, i^ee , degroote Stad, die ld'

kleed T^i" met fyn lyn'voaad , en purper , en fchar^

laken , en verfierd met goud , en [met'] koflelyk ge-

fleente , en [jnet'] paarlen : 'want in eene uure is zo

grooten rjkdom verwoeft.

En Kapittel XXI: 21,

En de tzvaalfpoorten waaren twaalfpaarlen , een

iegelyke poorte was elk uit eene paarle: endejlraate

der Stad was zuiver goud , gelyk doorluchtig glas,

K5 Dk'
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De rivier.
Met moeiten ander$.

T>f rivieren "Jerheffen^ è HEERE^ de rivieren)

verheffen baar brui/en: de rivieren verheffen baat e aan-

pootinge: [Dor/j] de HEERE in der hoogten isgeweU

diger^ dan bet brui/en vangroot e wateren, [dan] dege-.

fivcldige baaren der Zee. Pfalni XCIII ; 3,4.^
De
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De drift van V algemeen,

Vtreijl een '-jijs'lyk neen.

N,iet af en op, maar eenen gang,

Jaar in
,
jaar uit , tot eeuwen lang;

Zo gaan des aardryks verfe llroomen

:

Zo gaat de flroom , der wereldgeefl.

Van ouds vermaard en breed geweeft

,

En fnel om nederwaards te komen.

Zo dryft hy met een groote kracht

,

Van 't groote menfchelyk geilacht,

Door 't land van 't vleefelyke leven

,

Befhrykende een vollen boord,

Wyl overal van oord , tot oord

,

De beeken haaren toevloed geeven.

Wie niet met zynen gang wil gaan
,

Moet als de brug-pylaaren flaan

,

Om voor zyn aanloop niet te wyken;

Al ruid en bruid het ongemeen

,

Voor haaren bord en om haar heen,

Maar laaten 't itaag voorby haar ftryken.

ó Wereldlyke levens-rloed,

Gy zyt een droom van menfchen bloed

,

Elk:
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Elk giet zyn Emmer in uw dryven

,

Dat maakt het , dat u zo verhoogd

,

Dat uwen grond nooit uit en droogd.

En doet u flaag in wezen blyven.

Daar blyft nochtans een weinig haat

,

Die uwen loop niet aan en flaat

,

En zich in u niet wil vermengen

,

Wel ziende uw eindelingen val,

Door 't vuur dat u verdroogen zal

,

En uwen roem te fchande brengen.

G
Psalm LXV: io.

''j bezoekt het larid , en hebbende het begeerig

gemaakt , verrykt gy het graotelyks ; de riviere Gods

is vol waters : wanneer gy het alzo bereid beht
,

maakt gy haar-lieder hoorn gereed.

Psalm CVII: 33.

Hy fteld de rrSieren tot eene woejlyne , en water-

tochten tot een dorjtig lland.^

JezaiasVIII:7.

Daarom , ziet , zo zal de Heere over baar doen

opkomen , die jlerke en geweldige wateren der Riviere
,

den Koning jun JJfyrien en alle zyne heerlykheid , en

hy zal opkomen over alle zyne Jlroonien , engaan over

alle zyne oeveren

:

En
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En Kapittel XLIII: %.

Wanneer gy zult gaan door bet water , ik zalhy

u zyn , en door de rivieren , zy en zullen u niet over'

Jlroomen,
En Kapittel XLVIII: iS.

Och dat gy na myne geboden geluijlerd had ! zo

zoude uwe vrede geiveejl zyn als een riviere, en uwe
gerechtigheid als de golven der zee,

Jeremias XVII: S»

Want hy zal zyn als een boom die aan het water

geplant is , en zyne wortelen uitfchiet aan cene ri*

viere , ende en gevoeld het niet wanneerder een hitte

komt , maar .zyn loof blyft groen : en in eenjaar

van droogte en zorgt hy niet . ende en houd niet op

van vrucht te draagen.

Am os IX: 5.

Want de Heere HE ERE der Heirfchaarenisdie

het land aanroerd dat het verjmelte^ en alle , die daar

in woonen , treuren : en [_dat'] het geheel opreizeals

eene riviere , en verdronken worde als [jioor'] de ri"

viere van Egipten.

I KORINTHEN XV: <)?.

Zo dan , 7}iync geliefde Broeders , zytjiandvaflig on*

beweeglyk , altyd overvloedig zynde in het werk des

Heeren^ als die weetet dat uwe'h arbeid niet ydel en is

in den Heere,

Dl
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De beek.

Wat zal hem (laande houden?

Bie de Fonfeimt uitzend door de dalen ^ dat ze tuJfeH

de gebergten heenen ^wandelen. Zy drenken al V gedierte

des'velds: de woud-ezels breekender baaren dorjl [mede,\

By dezelve woond het gevogelte des hemels
:,
eenjlemme

geevcnde vantujjen de takken, Pialm CiV ; lo, ii ,
12-
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Door V fladig geeven,

JVord hy gedreeven.

D,e Beek , ter weibron uitgegooten
^

En door het dal daar heen gevlooten

,

Ontmoet zyn drift een brok of (teen,

Hy laat daar van zyn gang niet ftuiten,

Maar gaat veel eer zyn loop te buiten
>

Daar over of ter zyden heen.

Zo ook den vloed der klaare zinnen

,

Ontfprongen uit het God beminnen:

Wat die ontmoet tot een bedwang j

Om haare dryving af te lleeken,

Zy maakt 'er driftig door te breeken

,

En gaat geftadig haaren gang.

Gezegend zyn die waterbeeken,

Die door het Wereld- dal geftreeken,

Zich niet vermengen met de aard

,

Gelyk de poelen en moeraflen,

Daar 't ongediert komt op te waflen

,

Maar over loopen met 'er vaard.

Zo zal haar klaarheid eeuwig vloeijen,

Door
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Door 't Lufthof van het eeuwig bloeijen

,

Ontfangende in haar kriflal

,

De fpiegeling van 't heilig wezen

,

En alle fchoonheid nooit volpreezen
,

Tot een vermaak , in 't Zalig Dal.

w,
De UT E RON: VIII: 7.

ant de HEERE uwe Godbrengd u in een

goed land; een land van waterheeken , fonteinen^ en

diepten , die in dalen en in hergen uitvlieten,

Job XXVIII: 4.

Breekt ^er een beeke door , by den geenen die daar

woond; [_de wateren'] vergeeten zynde van den voet
j

*voorden van den menfche uitgeput tet
,

[_en'] gaan wech»

Psalm I: 4.

Want hy zal zyn als een boom
,
geplant aan water-

heeken , die zyne vruchten geeft in zynen tyd, en wel-

kers blad niet af en valt: en alwat hy doet , zal wei-

gelukken.

Psalm XXXVI: 9, 10.

Zy worden dronken van de vettigheid uwes huizes

;

en gy dren ktze [uit~\ de beeke uwer welluflen.

Want by u is de fontein des levens : in uw licht zien

^y het licht.

Psalm
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Psalm XLVI: 5.

De beekskens der rhiere , zullen vcrhiydcn de Stad

Gods ; het Ihiligdum der wooningen des yJlderhoog-

ften.

Spreuken XV III: 4.

De woorden 'üan den mond eens mans zyn diepe wa-
teren: en de fpring-ader der wysheid is een idtjiorten'

de beeke.

J E z A I A s XXXV: 6, 7.

ylls dan zal de kreuprkfpringen als een bart , en de

tonge des Jlommen zal juichen: want in de woejlyne

zullen wateren iiitberfien , en beeken in de wildernijjen.

En het dorre land zal totftaande water worden , en

het dorjlig land tot fpringaders der wateren : in de

wooninge der Draaken , daar zy gelegen hebben , zal

gras met riet en biezen zyn.

En Kapittrel XLI V: 3,4.

fVdnt ik zal water gieten op den dorftigen , enjiroo •

men op het drooge: Ik zalmynen Geejt op uw zaadgie-

ten , en mynen zegen op uwe Nakomelingen,

En zy zullen uitfpruiten tujjen in 't gras , als de

wilgen aan de waterbeeken.

Openbaaring XXII: i.

En hy toonde my een zuivere riviere van het water

des levens , klaar als krijtal , voori komende uit den

throou Gods , en des Lams,

L Den
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Den oever.

Sta vafl.

En zeide: Tot hier foe zultgy komen , en niet verder :

en hier zal hy zich ('tellen te^en den hooimoed wvoerzol-
ven, Job XXX V il ï: i u-

Gy beht een paale geftelt , die zy niet overgaan en zuU
ten : zy en zullen de aarde niet nxieder bedekken, Pfalm
•CIV:9. me
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Die niet en keerd , fVord overheerd.

N,iet verder, zeid de hooge Kuflj

En fchut het woeden van de baaren

,

Der wilde Zee, zoo ongerufl,

Die vrees'Iyk dreigd, met zyn gevaarren.

Zo keerd het hemelfe gemoed
,

De Wereld Zee , van diepe gronden

,

Die Ebd en Vloeid in vlees en bloed.

En ruft en bruift met fchuim der zonden.

De ydelheid dringd op haar aan

,

En zy door vreeze Gods verheven

,

Doet hem voor haare Paaien ftaan

,

Zo word het hert niet overdreeven.

Indien de Zoom van eenig Land

Door watervloed begint te wyken

,

Hoe werkzaam is de wakk're hand

,

Om zyn verblyving af te dyken

:

Voorzichtige overwedng meê;

Op dat het waardig land der Zielen

,

Niet onder ging in zondens Zee

,

Wiens golven daag lyks op haar vielen.

Maar daar men floft en laat het gaan

,

L 2 Wat
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Wat Onlieil Itaat 'er niet te komen,

Dewyl den Eeuw'gen Oceaan ,

Gemeenrchap heeft met 's Werelds flroomen

,

Om 't Land dat hoog verheven ffcond,

Te zetten tot een diepen grond.

H
Psalm XXXIII: 7.

y vergaderd de wateren der Zee als op eenen

hoop', hy field de afgrondenfcbathameren»

Spreuken III: 11 ^ iz.

Myn Zoon , laat ze niet afwyken van wvoe oogen

:

bewaard de beftendige wyshe'ul , en bedachtzaamheid^

Want zy zullen het leven voor uwe ziele zyn ; en

een aangenaamheid voor uwen halze,

Jezaias LVII: 19,20,21.

Ik fcheppe de vrucht der lippen , Frede , Frede den

geenen die verre zyn ; en dengeenen die nahy zyn , zeid

de HEERE y en ik zal ze geneezen

Doch de godlooze zyn als eene voortgedrevene zee
^

want die en kan niet rufien , en haare wateren wev'

penjlyk en modder op.

De godlooze , zeid myn God^ en hebben geenen

Vrede,

Jeremias V: 21, 22, 23.

Hooret nu dit
, gy dwaas , en hertenloos volk : die

oogen
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cogen hebben , maar en zien niet , die oorcn hebben
,

maar en hooren niet.

En zuh gy Heden my niet vreezen , /preekt de

HE ERE? zult gy mor myn aangezichte niet bec'

ven ? die ik der zee het zand tot eenenpaaJgeJtelt heb-

he , met eene eemvige inzet tInge , dat ze daarover niet

en zalgaan : offchoon haaregulven zich bezveegen , zo

en zullen ze doch niet vermogen , ofze/cboon brui/en
,

zo en zullen ze doch daar over niet gaan,

Alaar dit volk heeft een afvallig en wederfpanhig

herte: zy zyn afgevallen en heenen gegaan,

Mattheus XXfV: iz, 13.

En om dat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal

"vcorden , zo zal de liefde van veelen verkonden.

Maar me volherden zal tot den einde ^ die zal za^

Hg ijoorden,

JakobusIV:7.

Zo onderwerpt u dan Gode : 'wederjlaat den Dui'

vely en hy zal van u vlieden.

iPetrus TH: 17.

Gy dan geliefde , [^zulks'] te vooren weetende , wacht

:i dat gy niet door de verleidinge der gowwelyke men-

fchen mede afgerukt en word , en uitvalt van uwe
vafiigheid,

I J o A NT N E S V: 4.

IVant al dat uit God geboren is ^ overwind de we-

reld : en dit is de overwinninge die de wereld over-

mndy \jiamelyk'] ons gehove.

L 3 De
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De Z E E.

Om weinig , Groot bellaan.

tn een tegeiyk die [otn prys] ftryd , onthoud hem in
alles. Deze dan [doen'] nvel [dir] op dat zy een ver^
derflyke kroone zouden ontfangen ^ maar moy een onver-
derfelyke, i Koriiithen IX: zy.

JFaar
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JFaar blyft de moed , Op 't Eeuwig Goed?

1^ aaft veele wondren daarw* in leeven.

En rondom heen mee zyn omgeeven
,

Teld fchouwende overvve^^ing mee,
Door *t oog van menlchelyke reden,

Dat wonder der vervaariykheden,

Die groote en vreezelyke Zee.

Wanneer de harde winden koelen

,

Vervaarlyk is haar ftadig woelen,

Schuim-monden van het groot gebruis.

Hoog flygen , en afgryslyk gaapen

,

Als of zy 't alles wecli zouw raapen

,

En in haar afgrond haaien t'huis.

Daar durft het menfchelyke leven.

Zich evenwel noeh op begeeven

,

Zo onverfaagdelyk en flout

,

Niet om een korten llreek te zeilen

,

Maar zelfs de weg van duizend mylen

,

In *t huis van t'zaam verbonden hout.

En zyn waarom is maar geringe.

Om 't flecht genot der aardfe dinge,

Maakt zich den Man dus onverfaagt;

Terwvl hy 't alderlieflle leven,

Daar hy al 't zyne voor zouw geeven

,

Als op de keel des afgronds waagd.

En of hy 't oogmerk zal behaalcn

,

Hangt in balans van beide fchaalen

,

Wat ophaald, luk of ongeluk;

L 4 Üi
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Of hy 't beoogde zal b^jaagen,

OF hy 't verkreeg'ne t'liuis zal draagen

,

Zo w^agd men 't iloute en lolle ftuk.

6 Zielen , die zich hebt begeeven

,

Op reis na 't Eeuwig zalig leven,

In 't Schip van 't tyd'lyk vlees en bloed;

Op 's Werelds Zee en woefte baaren

,

Door florm en onweer en gevaaren,

Hebt vafle hoop en goede moed.

Ziet gy om 't aards beflag zo waagen

,

Getrooft u dan de quaade vlaagen,

't Gehob' en tobb' , van op en neer ^

De vlyt van meeren en van peilen

,

De wakkerheid om wel te zeilen.

En diergelyke moeiten meer.

Doen andre dat om beuzelingen,

Gy , om het grootfle aller dingen

,

Zy om 't behaal van aardfe kift,

Om 't Brood , of nagejaagde fchatten
,

Die haaft ontvallen van 't bevatten,

Gy , om de alderrykfle kuil,

Van Eeuw'ge Onverganklyk heden
,

7 e groot , voor 't vat van aardfe reden

:

Om 't onafmeetelyk genot;

En 't geen, dat door verhinderingen

Geen tegenfpoed u kan ontwringen
,

Zy doen 't om Goed , maar gy om God,
6 Zielen op des levens baaren

,

GeUQüit u dan dit overvaaren.

PSAZ,M
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Psalm XVII: 23,24,25,26,17,18,29,50,31,52.

^^J iC 77iet fchcefen ter Zee af"Jaarni, handel doende

op ^roort 1'jSTcren.

Die zifn de fiverken des IIEEREN, en zyne woti'

denverkcH in de ditpte.

(lis by /preekt ^ zo doet by eenenJlorjihwind opflaan^

die baarc golven om booge verbeft.

Zy ryzen op na den Hemel , zy daalen neder tot in de

afgrondcw: baare ziele verf?nelt i^an angfl,

Zj danjjen en ii'aggelcn als een dronken ?;mn , en al

haai e ivysbeid fjcord'vcrjlonden.

Doch roepende tot den 11EEB.E in de benaauwtbeid
die zy badden : zo i'oerde by ze uit baare ang Hen.

Hy doet denjlonn lïillejtaan
, zo dat baare golvenfttlle

fivy;^en.

Dan zyn ze "jerblyd, o?n datze gcftdd zyn , en dat

hyze tot de baven baarer begeerte geleid beeft.

Laat ze 'voor den HEEKE zyne goedertierenheid

loovcn , en zyne wonderwerken 'voor de kinderen der
mer.fcbin^

En hem 'verhoogen , in de gemeente des "jolks , en in

V geftcelte der Oiidften hem roemen.
i

I KOMNTHEN IV: l6, 17, iS.

Daarom en "jertraagcn wy niet : maar boewei onze
uitwendige menfebe 'verdor'Len word, zo word nochtans

de inwendige vernieuwd 'Van dage tot dage.

IVant onze lichte njerdrükkinge ^ die zeer haaft voorby
\^gaat^ , wcïkt ons een gants zeer uitnee?nend eeuwig
gewigte der beerlykbeid:

Dewyle wy niet en aamneiken de dingen men zJet^

maar de dingen die ?/?en niet en ziet. H^aiit de dingen die

wen ziet zyn tydclyk , maar de dingen die men niet en

rjet zyn eeuwig,

L 5 De
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De klip.
Door achteloosheid.

Dit gebod bevfek ik u , [wy«] zoone Timotbeus , dat

gy na de prophetien die va^i ii 'voorgedaan zyn , in dezelve

den goeden ftrydftrydet : Houdende het geloove^ en een

goede konfciemie , njoelkefommige •verftooten hebbende van
het geloovefcbipbreukgeleden hebben, x Tim.I: i8, 19.

Kompas
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Kompas en feil , IJaort hy bet zeil.

In Zee verfchuild de blinde klip.

Dat kofl zo menig kofh'lyk fchip

;

In 's werelds weelde en luftio; leven

Verfchuild een harde helfe Rots

,

Tot een vervaarelyke bots

,

Daar is zo menig menfch gebleeven
,

Daar wierd zo menig waarde Ziel

,

Geheel verbroken van zyn kiel

,

Door 't woeden van de woeile baaren:

Is dan dat prykel niet t ontgaan?

Ja zo de Stuurman acht wouw flaan

,

Om na zyn onderwys te vaaren.

. Maar , als het leven niet en hoord

,

Na goede raad , van 't eeuwig woord

,

Hoe züuw dien grooten tocht gelukken?

Daar waakzaamheid niet merkt nochpeild.

Maar voor de wind, Hechts heene zeild,

Zo raakt zyn groot gevaarte aan (lukken.

Al is 'er van dien overva-urd

Een nette, en wel gemeeten kaart,

Tot
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Tot onderricht van klip en zanden,

Op dat zo , door voorzichtigheid
,

Het groote prykel wierd gemyd,

Om aan de rechte plaats te landen

:

Wat helpt 'et, als men onbedacht,

Dat groote voordeel niet en acht

,

Om na zyn eigen wil te leeven

,

Zo dat men van de rechte ftreek

,

Daar eigen welbehaagen week

Na laager wal word toegedreeven 1

ó Wilde Zee , die wereld hiet

,

Wie uw gevaaren overziet,

Heeft reden om zich toe te ruften

,

Met dingen van noodzaak'lykheid,

Op dat hy nevens wys beleid

,

Bezeil die zaal'ge hemel-kuften.

D,

Spreuken I: 24,25^x6, 27, i8, 29,

ewyie ik geroepen hchbe , en gy lieden geiveigert

bchbct ; myne hand uitgejlrekt hehhe , en daar nie-

mant en 'ujas die opmerkte

:

En hehbct allen mynen raad vcnvorpen ; en myne
hejlraffinge niet geivilt:

Zo zal ik ook in u lieder verderf lachen : ik zal

/potten , wanneer uv:e vreeze komt.

fVan-
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Wanneer wixtc vreeze komt geJyk ecne verixwejlin-

ge , e/j uw "ccnkrfaankomi als een wervel- wind ; wan*

neer u henaauwtbeid , en a?igjt overkomt:

Dan zullen zy tot my roepen , maar ik eji zcflniet

antwoorden : zy ziiJkn my vroeg zoeken , 7nüar en

zullen my niet vinden:

Daarom dat .':r.'v de wetenfcbap gehaat hebben , en

de vreeze des MEEREN niet en hebben verkooren.

En Kapittel XXVIII: 9,

Die zyn oore afwend van de Wet te hooren , diens

gebed zelfs zal een grouwel zyn,

Jezaias I: if.

En als gy-lieden uwe handen uithreidet , verberge

ik myne oogen voor u , ook waneeer gy bet gebed ver-

menigvuldigd 5 en hoore ik niet : [want'] uwe han-^

den zyn vol bloeds.

Jeremias XI: 11.

Daarom zeid de HE ER E alzo; Ziet ik zal een

quaad over hen brengen , uit het welke zy niet en zul-

len konnen uitkomen: als zy dan tot my zullen roe-

pen , en zal ik na hen niet hooren,

JOAN N ES IX: 31.

En wy weeten dat God de zondaars niet en boord:

maar zo iemant godvrucbtigis y en zynen wiLe doet ^

dien boord hy.

De
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De nevel.
Weeft opmerkzaam.

De kaarfe des lichaaim is de ooge : indien dan uwe ooge

eenvoudig is y zo zal uw'^ geheel lichaam "jerlicht weezen.

Maar indien uw^ ooge boos is zo zal geheel uw lichaam

duifier zyn, ïudien dan het licht dat in u is , duifterni/fe is :

hoegroot [zul] deduifternijje [zehezyn'] ? Matcheus V

I

:

22, 23. Uw



D E R W E R E L D. 1(57

Uvj njoet ftaa 'wis , In duifternis.

iriec neveld; gaat voorzichtig voort;

Op dat gy , door verkeerde treden
,

Niet komt alwaar gy niet en hoord

,

U floot, of afvalt na beneden,

ó Nevel van verdurvenheid

!

Die over 't gantfe ryk der aarde

,

Op 't afgeweke menfchdom leid.

Een Mifl:, die d'eerffce zonde baarde!

Gy eifl een wel bedaard gemoed.

Dat zich kan houden binnen paaien,

Gy eifl een vade en nette voet.

Om niet in groot gevaar te dwaalen.

Het oog dwaal hier niet gints en weer ,

Tot andre diögen uitgelaaten,

Maar zie %chts voor zyn voeten neer,

En merk op 't onderfcheid der flraaten

,

Men lette op welk een grond men flaat ,•

Op datmen door de duiflernifTen

,

Nochtans den weg naar huis toegaat;

En 't rechte fpoor niet komt te miflen.

Ge-
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Gelukkig is men aan de hand,

Der geene die de rechte wegen

,

En fbeegen weet van alle kant

,

Op dac het Woonluüs word verkreegen :

ó Jezus ! wiens alziende oog

Nooit damp noch nevel kan verblinden,

Geleid ons over laag en hoog,

Tot dat wy onze wooning vinden.

Die Wooning, daar Gy Huisheer zyt.

Die alder-aangenaamlle Wooning,

Dat Eeuwig Huis der Zaligheid
,

ó Jezus, onzen God en Koning!

Job V : 14.

IlJcs daags ontmoeten zy de duifternijje ; en gelyk

des nachts , tajien zy in den middag.

En Kapittel XII: 24 , 2^.

Hy neemt het herte van de hoofden des volks der

aarde ivech , en doet ze dwaalen in 't zvoejle der aar-

de daar geen ijoeg in is.
.

>

Zy taften in de duijlernijje daar geen licht en is:

en hy doet ze d-vo aaien , als een dronkaard,

Jezaias XLIV: 2Z.

Ik delge uwe overtreedingen uit , als eenen nevel

en
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^n irjce Zoudcn als een "xolkej keert iveder tot my,

'want ik hebbe u verloji.

Eu Kapittel L: lo.

IJle is 'er onder u- lieden, die den HEERE vreefi,

..ie na de fceinme zynes knechts boord ? als hy in de

duijlern'ijjen -ccandeld , en geen licht en heeft ; dat hy

hetrou'-jje op den Naame des HEERENy enJleU'

ne op zynen God.

M A T T H E u s I

V

: 2 6.

Het volk dat in duifiernijje zat , heeft een groot licht

gezien : en de gecne die zaten in den lande enfchadu-

'voe des doods , dien zelven is een licht opgegaan.

Luk AS I; 79.

Öni te verfchynen den geenen die gezeten zyn in

duijïernijfe, enfchaduive des doods: om onze voeten

te richten op den vjeg des vredes.

1 JOANNES 11:9, IO5 1 r.

Die zegd dat hy in het licht is , en zynen broeder

haat , die is in de diiifternijfe lot noch toe.

Die zynen broeder lief heeft , blyft in het licht , en

geen ergernijfe en is in hem.

Maar die zynen broeder haat , is in de duifternijfe ,

en wandeld in de diüflernijfe , ende en weet niet waar
hy heenen gaat : want de duijlernijje heeft zyne oogen

verblind.

M Dfe
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De schaduw.
Tot dat het koel werde.

Bewaard ^yfy ah het zwart de! oogen appels : verbergd
my onder deJcbaduwe uwer ^leiigeleji. Pfalm XVII : 8.

l-Fiüit gy zvt my epi biilpe geweejl: en in defehadii-
we uwer "jlcugelen zal ik vrolyk z,ingen. Pfalm LX III:

vers S.

Onder-
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Onderivyl, IVacht men 't heil

G elyk de fchadiiw eenesRots,
By Zomer-dag , in hecte landen

;

Zo lieflyk is de Schaduw Gods

,

Wyl 's WtTflds zonne-flraalen branden.

ó Waarde Berg des hoogden goeds 5

De fchaduw, die gy komt te geeven,
Verkoeld de Pcl^!;iiin des gemoeds,

In doortocht van dic hecte leven.

PalFecrders door het werelds ryk.

Vermoeid en zwoegende van hitte

,

Neemt hier een uitverkooren wyk,
E-n komt in deze fchaduw zitten.

Hier fchept het Leven koele lucht,

In 't zic'I-verquikkend adem haaien
,

Zo fchoon ontweeken en ontvlucht,

Die overheete Zonne-flraalen.

Zit hier, tot dat den avond val

,

Den Avond van 't vermoeijend leven,

Dan zult gy door het Aficheid Dal,

U op den weg, naar huis begeeven.

En overkomen zynde 't land.

Der wereldfe ongetemperthedcn

,

U zelven vinden in een (land

,

Daar uw behaagen zy te vreden.

Want hitte zal 'er niet meer zyn

,

Noch ovcrlaft van guure koude.

Een vriendelyker zonne-fchyn,

M 2 Zd
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Zal 't eindeloos gemaatigt houden.

Een zonnefchyn wiens zoete kracht,

Zo lieflyk , en zo uitgenomen

In ai Ie Ecuwigiieid geen nacht

Door afgaan, op zal laaten komen.

Een Zonnefcdyn , wiens vriend'lyk licht

,

Zo zacht en aangenaam in 't ftreelen,

De glans is van Gods aangezicht,

Ver van verdrietig, of verveelen.

6 Jezus 1 onbepaalde Zon

!

Wiens llraalen niinmermeer verdweenen^

Wiens opgang, ooir of ooit begon,

Gy hebt van eeuwigheid gefcheenen

;

Uit God , het Vaderlyke vuur
,

Een Bron, en Ader, die het zweeven
Der Heiige Geeil:, in Gods natuur,

Van eeuwigheid heeft uirgegeeven.

Zo heeft den opgang dezes Zons

,

By Gode , nooit begin genoomen

,

Zvn opiï;an2 is maar over ons , -

Wy, die in zyn beftraaling komen.

. Voor 't oog der zaalge breekt hy aan

^

Als zy uit 's werelds duifterniiTen,

Van d'Aarde in den Hemel gaan
,

Nooit zu'len die zyn fchynfel mifTen.

Vermoeiden , in den heeten dag

Van 't tegenwoordig tyd'lyk leven

,

Terwyl het u gebeuren mag
Komt in Gods Schaduw u begeeven

;

Op dat uw leven niet en ilerf

,

En
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£11 cind'ling na verkoeld te weezen,
Den opgang dezer Zon be-eiT,

Die niet zul branden, maar geneezen.

p Aangenaame fchaduw Gods,

Wy fchuilcn achter uwe Rots.

Hoog E LIED II; :>.

jl\Is een appel boom onder de hoornen des wouds , zo

is myn Liefjte onder de zoonen: Ikbcbbegrootenluji

inzynrnfcbaduive, enzitter[onder~]: en zyne vrucht

is myn gehemelte zoete,

J E z A ï A s X X V : 4»

IVant gy zyt den armen ecnfierhegeweeft^ een

Jlirkte den nooddruftigen^ als hem bange was: een

toevlucht voor den vloed , een fcbaduwe voor de hitte
,

"j^ant het blaazen der tirannen , is als een vloed [tegen']

ecnen luand.

En Kapittel XXXII: 2.

En [dien] man zalzyn, als een verberginge tegen

den viindy en eenfebuilpia/itfe tegen den vloed: als

"xaterbeekcn in een dorre plaat/e, als defcjjadiiv:ece'

nes zwaojea rotsjteens in een dorjiig lund^

HoztA XIV: S.

Zy zullen -wederkeeren , zittende onder zyne fcha-

du'd^e ; zy zullen ten leven voortbrengen [als] koorn
,

en bloeijen als de ivyn/lok: zyne gedachtenijfe zal zyn

ah de lu}» van Lil^anon.

M q De



174 BESCHOUWING
De morgenstond.

Het fcheeld aan hem niet.

JVaMt God diegezegd heeft , dat bet Hebt uit de duijler-*

nijje zoude Jchynen , *is de geene die in ome herten ge-

Jcbeenen heeft \ om [te geeven] 'verlichtinge der ken-

HiÏÏe der beerlykheidGods\ in bet aangezichte van JezMS

Cbrijlus^ 1 Korinthen IV; 6*

^at
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JVat zich befnit. Dat hond hem uit.

ó W elkom, fchoone Da<:^eraad,

Die uk een gulde kamer gaat,

Met glans van held're draaien

;

'k Ontlluit myn venfter voor uw licht,

Om met een vrolyk aangezicht

ü minn'lyk in te haa'en,

Gy wacht niet als ik open doe,

Maar dringd ten ecrflen mild'lyk toe

;

Ja , eer ik kom t'ontfluiten.

En noch in *t naare duifter zy ,

Zo flaat en wacht gy al na my

,

Voor toe gelooke ruiten.

Zo ook de Meefter die u riep

,

En tot een Licht der wereld fchiep

,

Die groote Zon , der Zonnen

;

Schynd met een glans van eeuwig goed

,

Voor 't venHcr van het toe gemoed,

Met opdoen was 't gewonnen.

Stof'.vomrpje, onder 't dak van (Iroo,

In 't leeme huis hoc zyt gy zo?

M 4 Het
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Het is eea Heer der Heereii

,

Die voo:- uw arme hutje flaat,

En uwe kleinheid niec verfmaad

,

Om zich tot u te keeren.

Laat in, laat in, de waarde Gafl:,

Op dat uw heil voorfpoedig wafl:,

IJy komt met groote zegen ,

En brengd een blyde boodfchap mee

,

Een eeuwig wel , voor eeuwig wee

,

Daar leid u aan gelegen.

H
Psalm XCVU: ii.

et Jicht is licor de rechtvaardigen gezaaid^ en

vrolykhcid voor de oprechte van herten.

Psalm CXLIII: 8.

Doet my uwe goedertierenheid in den AlorgenJIond

hooren, 'ivant ik betrouwe op u: maakt my bekend den

"Lveg dien ik te gaan hchhe , want ik heffe mync ziele

tot u op.

Jezaias L: 4, 5.

De Heere HE E RE heeft my een tonge der ge-

leerden gegeeven , op dat ik wuete met den moeden

£en woord ter rechter tyd te fpreeken : Ily wekt alle

•morgen , hy wekt my de oore , dat ik hoore
,
gelyk

dh geleerd worden.

De
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De Heere H E E RE heeft my de oorc geopent
,

en ik en ben uut ii^ederjpannig ^ ik cwvoyke niet ach-

. cr'j.mayts.

Klaaglied: III: 22,23,2}»

Het zyn de goedertierenheden des HE ERENy
dat 'VDy niet vernield en zyn^ dat zyne barmhcrtighe-,

den geen einde en hebhen.

Zy zyn alle morgen nieinve, uwe trouwe is groot.

De HEER E isviyndeel^ zeidmyne ziele, daar-

om zal ik op hem hoopen.

ZephanJa III: 5.

De Rechtvaardige HE ERE is in het midden van
haar, hy en doet geen onrecht r alle morgen geeft hy

Zyn recht in het licht , daar en ontbreekt niet , doch

de verkeerde en weet van geen fchaamte.

JOANNES VIII; 12,

Jezus dan fprak -zsederom tfjt haar Heden , zeg*

gende , Ik ben het Hebt der wereld: die ir.y volgd-

en zal in de duiflèrviffe niet- wandelen , maar zal hec

licht des levens hebben,

O P E tJW A-R I N-a~I \h G.

Z.Tf , ik fa aan de dcure , en ik kloppe: indien

iemant myne jtcmme zal kaoren , en de deiire open

doen , ik zal tot hem inkomen , en ik zal met hem,

Avondmaal houden, en hy met my,

M 5 D £
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De middag.

Meer als genoeg.

Aller oogen wachten op u : en gy geeft hen haarefp-.

^ fzyner tyd Gy doet uive hand open . en 'verzadigd

alwat daar leefd \jia uw'] welbebaagen.VhXm CXLv:

- *• V Leerd
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Leerd uit des lïchaams hon^ersitood^

De "-ji'aarde van het Ziekfi- brood,

't As Middag, en weer ectens tyd.

De Tafel werd weer toe bereid;

Den Oo.rfprong houd niet op van geeve

:

Zyn regen , en zyn zonne-fchyn

,

JNIaakt dat er altyd vruchten zyn

,

Op dat de Alenlch beftaa en leeve.

Maar laaci ! 't fchepfel in 't gemeen

,

Ziet met de koe niet verder heen

,

Als voor zich neer,' op dat hy eete.

En 't dierelyke leven voed,

iNIaar d'oorfprong van den ffcaagen vloed

,

Word llof en achteloos vergeeten.

Den goeden en (\Qn qiiaaden Hand

,

Moet leeven uit des Heeren hand

,

Maar 't onderfcheid leid in 't erkennen;

Daar d'eene Ontfanger dankbaar is,

En d'ander ('t fpoor der reden mis , )

Niet weet, van zich aan God te wennen.

Maar die na 't recht der menfchheid leeft

Zoekt



i8o BESCHOUWING
Zoekt van dien Heer die alles geufc

Benevens die, een hooger zegen;

'Jer rpyze voor d'onfterilykheid,

Die in het flerflyk lichaam leid

,

Tot hooger graad en Haat genegen.

ó Jezus ! die met weinig brood

De maag van zo veel duizend floot
j,

Gy minderd niet van fladig geeven

;

Dat dan het hongerende hert

,

Van u ó God verzadigd werd

,

Op dat wy eeuwig door u lwt::vcn.

O
Psalm CIV: 14.

y doet het gras uitfpruiten voor de heeften , en hei

kruid tot dienjt des menfchen , doende 't brood uit de

aarde voortkomen.

Jezaias LVMH: 10, ir.

En zo gy uwe ziele opend voor den hongerigen , en

de bedrukte ziele verzadigd: dan zal- ww licht in de

duijlernijj} opgaan, en uive donkerheid zal zyn als de

viiddag.

En de IIE ERE zal u geduuriglyk leidm, en

by zal uwe ziek verzadigen in groot e droogten , en

um beenderen vaardig maaken: en gy zult zyn ah
een
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een gc-jsatert hof, en ah een fpring ader der ivate-

ren, ivelkcrs 'imteren niet en ontbreeken.

M ATT HEUS V: 6. •

Zalig [s}'h] die hongeren en dorjien \_na'] de ge-

rechtigheid: IVant zy zullen ''cerzadigd voorden.

J o AN N ES VI: 3^,

En Jezus zculc rot haar , Ik hen het hrood des

levens : die tot iny komt , en zal geenfms hongeren ,

en die in my geloofd , en zal nimmermeer dorjien.

En Vers H, f^, 5ö, 57.

Die myn vlees eet , en myn hloed drinkt , die

heeft het eeuivige leven : en ik zal hem opivekken ten

niterjien dage,

IVant myn "ülees is 'vcaarlyk fpyze , en myn bloed

is "üoaarljk drank.

Die 7nyn vlees eet ^ en myn hloed drinkt , die llyft

in my , en ik in hem,

Gelykerwys my de levende Fader gezonden heeft,

en ik leeve door den Fader
,

[alzo] die my eet , de-

zehe zal lecccn door my.

Dl
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De AVON D-S T O N D.

De tyci verloopt.

Geevft eere den HE E RE, uwen God^ eer dan hy

het dwfter maake , en eer uvoe voeten zicb Jlooten aan

de [cherncrende berjcen : dat gy :ia iicht wachtet , en hy

dat zelve tot eenejchaduwe des doods flcile , en tot eene

donkerheid zette. Jcremias XIII: i6.
Het
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Het "ü'ord njajt laat^ Met ieders ftaat.

M^t^ Werelds aangenaame wonder,

Mee al zyn heerelyk fieraad

,

Gaat met de Zon des avonds onder,

En word bekleed met rouw-gewaad:

De ruft en lult van 'c werelds leven.

Bezeten van het werelds hart

,

Moet in de dood zyn luifler geeven

,

En word bedekt met' droevig zware.

Een nacht die niet weer op zal klaaren

:

Wie dan het naare düifter haat

En liever eeuwig niet ging waaren

,

Zie dat hy zulk gevaar ontgaat

;

Door 't zuivVen van het oog der zielen
,

(Dat met de dingen is bedekt.

Die *t rechte zien verborgen hielen ,)

En zo een fchoonder flaat verwekt;

Op dat aan d'Avond van het leven

,

Als 't licht des Werelds onder gaat,

Den Geeft 't aanfchouwen werd gegeeven,

Van 't geen in 't Licht des levens ftaat.

Een
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Een Wereld waardig uit te kiezen,

Dat dan (Je§ levens avond val

,

Zo zal het oog geen licht verliezen

,

Wanneer het God aanfchoiuvcn zal.

joB XVni: s,6,7.

J a het licht der godloozen zal uitgehlu/l 'VJorfkn
,

en de vonken zyncs vuurs en zal niet glinjteren.

Het liefst zal verduifieren in zyne tente , en zyne

lampe zal over hein uïtgehluji worden.

De treden zyner onacht zullen hcnaauwt ijoorden :

en zynen raad zal hem nsdcr ^werpen.

Eii Knpirrcl XXI: 17.

Hoe dihvils gefchied het dat de lampe der god-

loozen iiitgehhijt 'uoord , en haar verderf haar over

komt ? dat [_God hen'] /metten uitdceld in zynen

toorn 1

P s A L M X V I ï : 29»

Want gy doet ?nyne lampe lichten^ de HE ERE,
myn God , doet myne duifiernijfe opklaaren.

Psalm CXIX; icj.

Uii) "ücond is een lampe voor mynen voet , en een

licht voor mynen pad,

S P R E ü-
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Spreuken XIII: 9.

Het licht der rechtvaardigen zal zich verblyden:

maar de lampe der godloozeti zal uitgebluji worden,

Jezaias XXïX: 15.

Wee den geenen die haar (tiepe verjleeken mllen

voorden HE ERE ,
[^haarea'] raad verbergende:

en welker werken in duijlerhehl gejchieden , en zy
zeggen , fVie ziei ons ? en wie kend ons ?

JOANNES VIIÏ: 12»

Jezus dan /prak wederom tut haar lieden , zeg-

gende , Ik ben 't licht der wereld: die rny volgd en

zal in de duijlcrnijje niet wandelen , maar zal het

licht des levens hebben.

En Kapittel XII: 3^, 36.

'Jezus dan zeide tot haar , Noch eenen kleinen tyd

is het licht hy u lieden: wandcld lerwyl gy het licht

hebt ^ op dat de diiijlerni/je unietenbevange. En die

in de duijtcrnijfe wandelde en weet niet waarhyhee-

ncn gaat.

Terwyle (ly het licht hebt
, gelooft in het licht , op

dat gy kinderen des lichts meugd zyn. Deze dingen

fprak Jezus: en weg gaande verbergde hy hem van

haar,

N De
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De middernacht.

Levendig dood.

Ik zai in "jrede fzaamcn nederliggen en Jïaapen ;

nvant gy , 6 HEERE ^ alken , zult my doen zeker

rwoonen» Pfalm IV: 9.

Daaro?n zegd hy , Ontwaakt gy diejlaapt ^ enjiaat op

uit den dooden , en Chrijliis zal over u lichten. Eph: V: 1 4-

l'vel
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fVel haar, die mtt ont'waakenj

In beter Jiaat geraaken.

w,anneer de Zon van ons vertrekt,

En duillernis het Aardryk dekt,

Dan moet, het moede leven, ilaapenj

Dat korte Itx^n van een dag;

Dac langer niet wel wezen mag,

Of 't moet een nieuw beginfel raapen.

Zo dat 'er by een ieder nacht.

Een foort van fierven word verwacht 5

Daar 't zin'lyk, en verflandig leven,

Met al zyn iever , en beflag

,

Waar mee hy omgaat by den dag

,

Zich werkeloos komt op te geeven.

Dan zwerft hy in de fantazy.

Als of 'er huis noch lichaam zy,

't Is al verlooren en vergeeten ,

En leefd, als in een ander Ryk,

Zyn land en ftand heel ongelyk,

En word van lief, of leed bezeten.

Maar door genade van den Heer,

Verryft hy aan den morgen weer

,

N 2 En
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En erfd een nieuwe tyd van leven

;

Op dat zyn wel bedaard gemoed

,

Zich fchikke tot het eeuwig goed

,

Uit dit vcrfluiflyk flof verheven :

Eer dat de flaap, der rechte Dood,

Aan 's levens Avond , 't einde floot

,

En liet het Leven heene vaaren

;

Dat achteloos , noch onbereid

,

Gefchieden uit het Ryk der tyd

,

Miflchien , in naarheid moeit gaan waaren.

Dan komt 'er noch een Morgen aan ,

Om uit dien flaap weer op te n:aan

,

En voorts, na 't Eeuwig recht, te erven,

Na dat het vat ontvangbaar is

,

In 't licht, of in de duifternis,

Een vol bezit , of leedig derven.

I

Psalm ÏII: 6.

k lag neder en Jliep , ik ontwaakte , want de

HEERE onderfteimde 7ny,

Psalm XCI: i,2,3,4ir,<^*

Die in de fchuiJ plaatfe des Aldcrhoogjlen is geze*

ten , die zal vernachten in defchaduwe desAlmach-

tigen.

Ik
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Ik zal tot den HEERE zeggen; Myne toevlucht
^

en inyne burgt : inyn God op welken ik vsrtrouwe.

Want hy zal u redden van den jtrik des vogel-

"jangers: van de zeer verderfiyke peftilentie,

Hy zal u dekken met zyne vlerken , en onder zyne
vkugelen zult gy betrowjoen : zyne waarheid is een

rondajfe en beukelaar,

Gy en zult niet vreezen voor den fchrik des nachts:

voor den pyl die des daags vliegd

:

Foor de pejlilcntie die in de donkerheid wandeld

:

voor 't verderf dat op den middag verwoejlet.

Psalm CXXI: 4.

Ziet , de bewaarder Ifraè'ls en zal niet Jluimeren

noch Jlaapen,

I Thes salon: .
V : ^^f^ó.

Afaar gy , Broeders
, gy en zyt niet in duijiemijje,

dat u die dag ah een diefzoude bevangen.

Gy zyt alle kinderen des lichts , en alle kinderen

des daags : wy en zyn niet des nachts , noch der dui -

Jlanijfe,

Zo en laat ons dan niet Jlaapen , gelyk als de an-

dere, maar laat ons waaken en nuchteren zyn.

N 3 'cON
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't O N S T U I M I G WEER.

Om een goed heen komen.

Zoekt den HEER E alle gy zachtmoedige dei lands^

diezyn recht werken: zoekt gerechtigheid ^ zoekt zachtr
moedigheid , mijjchien zult gy verborgen ^worden in den

dag des toorns des HEEREK Zephanja II: 3.

fPel
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frelhem, die, ah de doodvlaafr<woed.

Een ofen deur vind voor V gemoed.

W anneer men 't biiijig weer bevind

,

Vermengd van regen en van wind

,

Terwyi de giiure vlaagen huilen,

En 't water tegens alles flaat

,

Dan geeft zich elk van wQg en flraat,

Om 't ongemak in huis t'ontfchuilen.

Gemak'lyk Leven, dat zo wykt,

Van 't geen 't behaageu niet en lykt

,

Zult gy dan nimmermeer ontwaaken ?

Daar zo veel vingers , voor en na
,

Ons wyzen , dat men wys'lyk ga

,

Om geen verkeerde gang te maaken.

Het Zieltje woond in vlees en bloed

,

Een Huis dat haaft aan ftukken moet

,

Na wiens waarom niet flaat te vraagen

,

Wyl dat 'er geen bcllendig blyft.

Maar alle leven word ontlyft
,

Gelyk gezien word alle dagen.

Eift dan de rype Reden niet,

Dat elk na een verblyving ziet,

N 4
• Met
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Met vlytigheid van hert en zinnen?

Op dat , als 't Lichaam moet vergaan

,

De arme Ziel niet bloot mogt liaan

,

GeiloLen buiten 't Zalig binnen.

Want ziet daar komt een zwaare tyd,

Van ongeflaime Eeuwigheid,

Die immers diend te zyn ontfchoolen

;

Wat hielp het of 't vergank'lyk vleis,

Hier wooning vond in een Paleis

,

En d'arme Ziel moed eeuwig dooien.

Psalm CXIX: 114.

G7 2:31 f myn fchuilplaatje , en mynfchild , ep uw
woord hebbe ik gehoopt.

Jeremi AS XXX: 2^.

Ziet ^ een onweder des HEEREN, eene grhn^

migheid , is uit gegaan , een aanhoudend' onweder

:

het zal blyven op den kop der godloozen.

Luk AS XIII: 24, 25-, 26,27, 28»

Stryd om in te gaan door de enge poorte : want
veele (zegge ik u) zullen zoeken in te gaan , ende en

zullen niet konnen.
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[ Namclyk ] na dat de Hecre des huis zal opge-

(laan Z'sn , en de deure zal gefloten hebben ; en gy
zult beginnen buiten tejlaun ; en aan de deure te

kloppen , zeggende , IJccre , Heere , doet ons open ,

en hy zal antiv)oorden en tot u zeggen , Ik en kenne

u niet , 'üan i^aar gy zyt

:

Als dan zult gy beginnen te zeggen , Wy hebben

in wjje tegenwoordigheid gegeeten en gedronken^ en

gy hebt in onze Jiraatcn geleerd.

En hy zal zeggen , Ik zegge u , ik en kenne u niet

ijan waar gy zyt: wykt van my af alle gy werkers

der ongerechtigbcid.

Aldaar zal zyn weeninge en knerfinge der tanden

wanneer gy zult zien Abraham , en Izaak , en Ja'
k.jh , en alle de Propheeten in het Koningryke GodSy

maar u lieden buiten uitgeworpen.

Openbaaring XXII: 14,1^.

Zalig zyn ze die zyne geboden doen , op dat haare

macht zy aan den boom des levens ^ en zy door de

poorten mogen ingaan in de Stad.

Maar buiten zullen zyn de honden , en de tove»

naars , en de hoereerders , en de doodflagers , en de

afgoden-dienaars , en een iegelyk die de leugen lief

heeft en doet.

N 5 Het
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Het mooi WEER.

Dit wyfl verder.

De HE E RE is myn Herder^ my en zal niets ont^
hreeken. Hy doet my neder liegen in grazi^^e weiden ;
byyoerd my zacbtkens aan zeer fïille wateren. Hyver-
piikt myne ziele ; hy leid my in het fpoor dergerechtig-

éeid, om zyns Naams wille, Pfalm XXIII : 1,2,3.
Ha
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Het Blikje , is een Stikje.

A Is 't mooije weertje zich bereid

,

En 't overblyfzel van de koude,

Doorbalfemd met gemaatigtheid.

Om de Evenaar gelyk te houden:

Terwyl het helder hemels blaauw,

Van wolk gordynen onbefchooven

,

Niet al te heet , noch al te flaauw

,

Het zonne-fchyntje geeft van boven j

Zo als de groene water-kant,

Bequaam om zacht'lyk langs te treeden

Met fchoone bloemen dicht beplant,

Zich helder fpiegeld , na beneden

:

Wat zegd het? Wie verflaat zyn fpraak?^

't Gemoed, dat uit het Hof verheven

Doeld op de wezentlyke zaak.

Van recht genot voor 't menfch'lyk leven

:

Die is 't een boo, van 't Eeuwig goed,

En zegd hem wat hy zal genieten

,

Aan de eed'le Oorfprong dezer vloed

,

Die in het zichtbaare uit komt vlieten.

Ter.
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Terwyl het ydel Werelds kind

,

Onachtzaam door zyn dierlykheden

,

Dien balfem in zyn giR verHind

,

En met de koe daar door gaat treeden ;

Zo komt hy door een hooger zucht,

Een edeler vermaak te vinde

,

Ontfangende die zoete vrucht.

Als uit de hand van zyn beminde.

V,
Psalm XVI: it.

erzadinge der vreugde is hy uw aangezichte

;

lieflykheden zyn in uwe rechterhand eeuwiglyL

Psalm XXXVII: 3,4.

hertrouwd op den HEEREy en doet het goede},

bewoond de aarde , en voed \ji~\ met getrouwigheid.

En verlujl u in den HE ERE; zo zalhyugee-

ven de begeerten uives herten.

Psalm LXXXIV: 2,3.

Hoe lieflyk zyn uwe wooningen, o HEER E der

Heirfchaaren.

Myn Ziele is beg^eerig, en bezwyl't ook van ver-

langen , na de Voorhovm des H E E R E N: myn
herte , en myn vlees roepen uit tot den levendigen

God.

Spreu-
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Spreuken III: ly, i8.

Haare ""iVegen zyn -vcegen der liefjykhcid, en alle

haare paden vrede.

Zy IS een boom des levens , dengeenen die ze aangry^

•pen ; en elk een die ze vajl houd , ^ujord vöclgelukzaüg.

Prediker. XI: 6, 7, 8, 9.

Zaaid uw zaad in den morgcnjlond , ende en trekt u-

ive hand des avonds niet aj : wantgy en weet niet wat
recht weezen zal, ofdit , of dat ^ of dat die beide te

zaamen goed zyn zullen.

Foorder , het licht is zoet y en het is den oogen goed

de Zonne te aanjchouwen.

Maar indien de menfche veele jaaren leefd ,
[en"]

vcrblyd hem in die alle; zo laat hem ook gedenken aan

de dagen der duijiern[[]e : want die zullen veele zyn

;

\_en'] al wat gekomen is , is ydelheid,

Verblyd u , o jongeling , in uwerjeugd , en laat uw
herte u vermaaken in de dagen uwerjongelingfchap , en

wandeld in de wegen uwcs herten , en in de aanfchou-

w'inge uwer oogen : waar weetet , dat God , om alle

deze dingen u zal doen komen voor het gerichte.

I K o R I N T H E N X I ï : 3j 4.

En ik kenne een zodanig mevjche ( of het in het

lichaam , of buiten het lichaam [^gefchied zy] en weet

ik niet : God weet het. )

Dat hy orgetrokken is geweeft in het Paradys , en

gehoord heeft onuitfpreekelyke woorden , die een men-

fche niet en is geoorloft te fpreeken.

Het
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Het voorjaar.

't Gaat uit zyn Banden.

£« byzeide tot haar een gelykenijje , Ziet den vygehoom,
Jtn alle de hoornen. IVanneer zy nuuiijpruiten^ engy '(dat^

ziet , zo weet gy uit u zelven dat de Zomer niinahyis.
Alzo ookgy , wanneergy deze dingen zult ziengefchieden ,

zo weet dat bet koningryke Gods naby is, Lukas XXI:
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IVy zien na wonder uit.

En 'Ui'onder groeid als kruid.

199

W:anneer de Winter is geweeken

,

Begind de Vroeg-tyd aan te breeken,

En wekt het leven uit de dood.

Die al zyn dagen had verileeten,

Ontvreemd van dit geheim te weeten,

Wat was hem zulk een wonder-groot

!

Wanneer hy fpruit en vrucht zag komen
^

Uit zwarte aarde en dorre boomen

,

Uit kracht die 't oog verborgen leid

,

En zonder Zomerdaagfe zegen.

Zich nimmermeer en zouw beweegen

,

Doch 't moet hervoor tot zyner tyd

:

Tot zyner tyd zal 't ook gebéuren

,

Met d'opgang van de eeuw'ge deuren

,

Dat Adams breed en wyd geflacht,

Bewinterd zo veel duizend Jaaren,

Zich uit den dood zi\ openbaaren,

Door werking van een hooge kracht:

6 Heug'lyk Voor-jaar voor de vroomen

,

Wiens
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Wiens vrucht op 't Hemels maal zal komen

,

Terwyl der boozen fnood gewas
,

Van bitter , wrang en zuur bezeeten

,

In 't helfe zwynhok word gefmecten

,

Ter mellhoop van veel drek en as.

H OOGELIED II; II, 12, 13.

W ant ziet , de Winter is worby : de plas regen

is over , by is over gegaan.

De bloemen worden gezien in den lande , de zang^

tyd genaakt: en dejiemme der tortel-duive %x)ord ge-

hoord in onzen lande.

De vygeboom brengd zyne jonge vygskens voort , en

de wynjlokken geeven reuk
,

\jnet haareljonge druif-

kens : jlaat op ?nyn vriendinne , mynefchoone , en komt.

En Kapittel V I ï : 12.

Laat ons vroeg ons opmaaken na de wynbergen , laat

ons zien ofde wynfiok bloeid , dejonge druifkens haar

open doen , de granaat appcl-boomen uitbotten : daar

zal ik u myne iiitneemende liefde geeven,

Jezaias XLV: 8.

Druppet gy Hemelen van boven af, en dat de wol-

ken vlücijen van gerechtigheid: en de aarde (pene haar

^

en dat allerlei Heil uit wajfe , en gerechtigheid fzaa"

menuitfpruite: Ik de HEERE hebbczegefcbaapen.

En
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En Knpittel LX ï: ii.

n^ant gelyk de aarde haare fpriüte mürthrengd^

CU gclyk een hof het geene in hem gezaaid is , doet

üirj'pruiten , alzo zal de Heere HE ERE gerech-

\ tigheid en l-fdoen aitfpruiten , voor alle de volkeren,

EzechielXVIÏ:53^.

Hy nam ook van het zaad des lands , en lelde het

in eetien zaad-akker : hy nam *r , hy zettede het hy

veele -wateren , ??iet groote voorzichtigheid.

En het fproot uit , en -ivierd tot eenen 'iveeldig iiit-

lüopende ivynjlok
^

[_doch^ nederig vanjtamme, zien-

de met zyne takken na hem , dewyle zyne wortelen

ouder hein waaren : zo wierd hy tot eenen wynjiok
^

die ranken voort bragt ^ en fcheuten uitwierp.

Daniel XII: 2»

En veele van die, die in^tJlofder aardenJlaapen ^

zullen ontwaaken , deze ten eeuwigen leven, engeené

tot verfmaaühedcn , [en'] tot eeuwige afgryzinge,

F^n verwmileid u daar niet over: want de uure

komt ^ in welke alle die in de graven zyn , zyne

Jlemme zullen haoren.

Fm zullen uitgaan , die ^t goede gedaan hebben, tot

de opjiandinge des levens , (n die het quaade gedaan
hebben , tot de opjiandinge der verdoemenijje.

O D>
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D 2 ZOMER.

Heel anders, als onlan^^s.

Zexd rj-liedert niet, Hft zyn noch vier maanden, en

Idan'] komt den ooe;lh Ziet ik ze^ge u, beft u<we oogen

op, en aanfibouwd de landen : 'want zy zyn aireede wit

om te oüdten, Joonncs IV: Sf-
Len
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Een klaar be^wys , Van V Paradjs.

w=ac boodfchnp brengd de Zomer aan,

Met zyn ontllüte lidlykheden,

Die in haar ti^ur zo heiig'lyk flaan
,

En geeven 'c menlch'lyk leven reden,

Tut uitgebreide prys en, lof?

Verkondigd zy niet fchoon, in dezen.

Van 't Paradyfe vreugden-hof,

Een eeuwig groeijend bloeijend wezen?

Dac Wezen , daar den Held in ftryd

In 't oop'nen van die zaal'ge deuren.

Op Golgotha van heeft gezeid ,

Wat dien gc!oov'gen zouw gebeuren.

Dien Lullhof daar men eeuwig leeft

,

Waar van het Apoflules leven

,

De Wereld een getuigen geeft,

Wyl hem 't aanlchouwen was gegeeven.

Neigd hier het mcnfchelyk gemoed.

Tot lom'ring, en tot fchoone hoven.

Men denk dan wat het weezen moet,

't Geen de aardfe zinnen gaat te boven !

O 2 ö Aan-
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ó Aangenaame Zomer tyd

,

Hoe zeer gelukkig zyn de ooren
,

Die 't geen gy van de wortel zeid

,

Opmerkzaam en aandachtig hooren

!

Op dat men zoek het Zalig dal

,

Daar 't onophoudelyk Zocm'ren zal.

Genesis I: ii , ii,

JtZn God zeide : Dat de Aarde iiitfch'iete gras-

Jcheutkens , kruid zaad-zaaijende ^ vruchtbaar ge'

boomte , draagende vrucht na zynen aard^ 'welkers

zaad daar in Z'y op der aarde : en het was alzo.

En de Aarde bragt voort gras-Jcheutkens , kruid

zaad-zaaijcnde na zyncn aard, en vrucht draagcnde

geboomte welks zaad daar in was, na zynen aard:

en God zag dat het goed was.

Psalm XCH: i^, 14.

De rechtvaardige zal groeijen aJs een pahnhoom:

hy zal wajjen ah een Cederboom op Libanon.

Die in het Huis des MEEREN geplant zyn,

dien zal gegeeven worden te groeijen in de Foorhoven

onzes Gods.

HozFA XIV: 6,7,^.

Ik zal Ifra'él zyn als de dauw , hy zal bloeijen ah de

lelie : en hy zal zyne wortelen uit/laan ah de Libanon.

Zyne
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Zync fcheutcn zullen zich uitfpreiden , en zyne

hcerlykhcid zal zyn als des olyf booms : en hy zal

centn reuk hebben als de Libanon.

Zy zullen -ivederkeeren , zittende onder zynefcba-

du'S)c ; zy zullen ten leven voortbrengen [_als~\ hom
,

en bloeijen als de ivy?jJcok ^ zyne gedachtenijfe zal zyn

als de -'joyn van Libanon.

R o M E I N E N I ; 20.

ffant zyne onzienlyke dingen worden van dé

Jcheppinge der 'wereld aan , uit defchepfelen verftaan

tn doorzien, heide zyne eeuzvige kracht en Goddelyk-

heid , op dat zy niet te verontfchuldigen en zouden zyn,

2 K o RI N THEN IV: 18.

Dewyle wy niet en aanmerken de dingen die men
ziet , maar de dingen die men niet en ziet. Want de

dinghen die men ziet zyn tydlyk , maar de dingen die

men niet en ziet zyn eewvoig.

Openbaar ING II: 7.

Die ooren heeft die hoore wat de Geeft tot de Ge-

meenten zegd: Die overwind^ ik zal hem geeven te

eeten van den hoorn des levens , die in het midden van
hit Paradys Gods is.

O 3 De
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De N a-T Y D.

Of 't niet geweefl en waar.

En wy alle 'vallen af^ als een hlady en onze misdaa-

den voeren ons beenenwech^als een wind. Jezaias LXIV:
vers 6.

De 009:,p. is voorby ^e^aan , de Zomer is ten einde:

mcben zyn ivy niet verlojl, Jetemias VIII: 20.

V Geen
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V Gee?i dat ons haafi verlaat.

Zy , eer van ons verfmaad.

Vy aar is 't Sieraad der groene boomen?
Waar is de fierelyke blom?

Zo pleeg men van wat moois te droomen,

Maar 's morgens is de bloei-tyd om.

Als weeldens Zomer loopt ten ende
,

Tot aan de Winter van de Dood,

Bcgind zyn macht haar fleur te fchende,

En in het kort is zy ontbloot

:

Die dan zyn rufh en luft hier fielden,

In 't Paraüys van dezen tyd

,

Raakt, eer hy veele Jaaren telden

Zyn uitverkoren hemel quyt.

Een Zomer die niet wéér zal komen.

Men zoek dan wooning in een land.

Met allerhande vruciue boomen
,

Van d'allerhoogfte fchoon beplant.

Een land , in zulk een llreek gelegen

,

]3aar nooit de noorde of oofte wind
,

Haar groene blaad'ren af zal veegen,

O 4 En
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En haare vrucht geen vyand vind.

Ö Heilig land dat wy hier meenen

,

Gy legd niet tegen 't licht der Tyd
,

Maar van het Eeu\A''ig licht befcheenen
,

Recht tegen over d'Eeuwigheid.

w,
Je ZAT AS I: 30,

ant gy zult zyn als een Eike , welkers blade*

ren afvallen^ en als een hof ^ die geen water en heeft,

EnKapitrel XXXIV: 4.

En al het heir der hemelen zal iiitteeren , en de

hemelen zullen toegerold worden
,
gelyk een boek , en

al haar heir zal afvallen
,
gelyk een blad van den

wynftük afvald , en gelyk \^een vyge^ afvalt van den

Fyge-lmin,

MiCH A VII: I.

j^i myl want ik ben , als wanneer de zomer-

vruchten zyn ingezameld ^ als wanneer de naleezin'

gen in den wyn- oogft gefcbicd zyn : daar en is geen

druive om te eeten ; myne ziele begeerd vroeg rype

vrucht.

I KoRINTHEN VIÏ; 1:5.

En die deze wereld gebruiken , als niet misbrui'

kende. fVant de gedaante dmr wereldgaat voorhy.

Jak o-
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Jakobus I: 11.

prdiU de Zonnc is opgegaan met de hitte , en heeft

het gras dorre gemaakt , en Z'ynblocme is afgevallen^

en de fchoone gedaante haares aanjchyns is vergaan:

alzo zal ook de r-ykc in zyne wegen vevwelkeren.

i Petrus I: 24, 2^:.

J'Vant alle vlees is als gras, en alle hecrlyUjeid des

mcnfchen is als eenen bloeme des gras. Het gras is ver-

durret , en zyne bloeme is afgevallen

:

. Maar bet ïVoord des Heeren blyft in der eeuwig-

heid : en dit is het woord dat onder u verkondigd is.

I JOANNES II: 15-, 16,17.

Fm hebt de wereld niet lief^ noch 'f geene in de

wereld is : zo iemant de wereld lief heeft , de lief-

de des Fa Iers en is niet in hem.

TVant al dat in de wereld is, [^namelyk'] de be-

geerlyLhcid des vlcefes, en de begeerlykheid der 00-

gen^ en de grootsheid des levens , en is niet uit den

Fader , maar is uit de wereld.

En de wereld naat voorby ,en haare begeerlykheid

:

maar die den wille G^ds doet , blyft in der eeuwig'

beid.

Judas vers 12.

Zv zyn als boomen hi 't afgaan van den herfft , on--

vruchtbaar , tweemaal verjtorven
,

[jn'] ontworteld.

O 5 D^
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De winter.

Koud is de dood.

Gy hebt alle de paaien der aarde ^eflelt : Zomer en

Winter^ die hebt gy geformcert, PfalniLXXIV: 17.

Hy geeft fneettvo als cxolle : Uy jhooid den rym als

affè, Jiy werpt zyn n hcenen als ftukken: wie zoude
kejladn "jooy zyne koude ? Pfalm CXL V il : ló , 1 7.

Is
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Is V koudy dat doch ons hert

,

Aan God niet koud en wcy^d,

X-^e Winter-tyd nu aan gekomen
,

Ontkleed het land van groene boomen

,

En maakt het water tot een fleen;

Dreigd alle leven dood te nypen,

Wanneer hy recht komt toe te grypen

,

En field de dorheid algemeen.

Zo wy hier nevens met gedachten,

Haar flrengheid poogen na te trachten

,

Tot aan de naare Noorder Pool;

Zo hebben wy haar voor te (tellen

,

Als een gelykenis der Hellen,

En leeren wysheid uit dit School.

Wat wysheid zouden wy hier leeren?

Om onze gangen niet te keeren
,

Op wegen, tot een duiller Dal,*

Zo ver van 't Eeuwig licht gelegen ,

Dat daar nooit Zomer word verkreegen

,

Maar daar het eeuwig wintVen zal.

Die zich dan in de zoete tyden

,

Van
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Van 's werelds Zomer gaat vermeiden

,

En niet bezorgd is voor de nood

,

Die 't onbekleede naakte leven
,

Zo zeer doet fidd'ren ende beeven,

Met d'aankomft van de koude dood

,

Al is 't een fchrandVe geeft geheeten,

Hier is zyn wysheid laag gezeten.

V,
Genesis VIH: 22.

oortaan alk de dagen der aarde , en zullen zaai-

jinge , en oogjl , en koude , en hitte , en zomer , en

winter, en dag, en nacht, niet ophouden,

Job VI: ló, 17»

Die verdonkerd Z'yn van het ys
,

[en"] in deivelke

defneeuw haar veihergd.

Ter tyd als ze van hitte vervlieten , worden ze

uitgedelgt : als ze warm worden , verdwynen ze uit

haare plaatfe.

Psalm LXVIH: 7,

Een God , die de eenzaamen zet in een huisgezin
,

voert uit die in boeijen gevangen zyn : maar de af-

vallige woonen in het dorre.

Jeke-
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J E R E M I A S X I l I: 16.

Geeveè eere den HE F. R E , tnven God, eer dan

by het duijicr maakc ^ en eer uwe voeten zkhjiooten

aan de Jchemerende bergen : dat gy na licht wachtet
^

en hy dat zelve tot een Jchaduwe des doodsJlelle , en

tot tenc donkerheid zette,

jOEL I: 12.

Be wynjfok is verdorret , de vygeboom is fiaawmi
de granaad appelboom , ook de palmboom en appel-

hoom ; alle hoornen des velds zjn verdorret : ja de

vrolykheid is verdorret van de menfchen kinderen,

Mattheus XXIV : 12, 1 3.

En om dat de ongerechtigheid vermenigvuldigd

zal worden , zo zal de liefde van veele verkouden.

Maar wie volharden zal tot den einde , die zal

zalig worden,

O PBN BAARING III: lO.

Om dat gy het woord mynei' lydzaambeid bewaard
hebt , zo zal ik ook u hswaaren uit de uure der ver-

zoekinge , die over de geheele wereld komen zal, om
te verzoeken die op de aarde woonen.

Het
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Het Y S.

Beter op 't Land.

Uit de binnen kamer komt de ixervel' n.vind , en van
de verjirooijcmle, Iwinden'] de koude. Door [zyn] ge-

blaas geeft God de vorjl j zo dat de brcede icateren ver-

Jlytt ivorden, Job .\AXV II: 9, i'^.
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Al fchynd het vajl. Men word venaft.

V^ Nederlanders , boven maaten

,

Tot \d'ie Ys- vreugd uitgelaacen,

Hoe waagd gy , om een weinig luft

,

Uw jopge, en alderlieflle leven,

(Dat £y voor geld noch goei zoud geeven,)

Als waard gy van geen quaad bewuft.

Gy Ichepc vermaak in 't vluchdg vliegen.

En laat u , \ overleg ontwiegcn

;

JVlen acht geen dreigement der nood,

Maar voort gejaagd van yd'le winden,

Vernoegd men zich in vreugd te vinden,

En onder gaapt de koude dood.

Al ziet men 't onheil voor zyn oogen

,

Dat iemant fchielyk is bedroogen,

En neérdaald na de naare grond
,

En weer verlchynd met bleeke wangen

,

Noch gaat de yd'le lufl zyn gangen.

Als of men 't prykel niet verftond.

ó Dunne fchors , van aards bekooren

,

Die over 't heilen-ryk gevrooren

,

I
Zo
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Zo gladjes , als een helder tin ;

Met breed en wyd u uit te flrekken

,

Zo diepen afgrond komt te dekken

,

Hoe licht'lyk breekt uw dunheid in!

Noch fpeurtmen weinig van het myden
,

Maar 't luil 'er veel op u te ryden

,

Terwyl het hert in weelde ipeeld.

Maar 't is vervaarlyk voor gedachten
,

Die 't ydele vermaak betrachten

,

En daar den inval word verbeeld.

*t Is wonder, dat zo veele menfchen
,

Die anderzins na weldand wenfen

Ten opzicht van het aards bedryf

,

In 't hert niet beter overweegen

,

Hoe over veel haar leit gelegen,

Aan 't leven van haar eeuwig lyf

,

Bedaard verheugde wereldlingen

,

Verwerd in haafh vergaande dingen ,

Op 't gladde ys van dezen Tyd;

Laat u nu langer niet bekooren

,

Maar brengd aan uw gemoed te vooren

,

De diepe grond der Eeuwigheid.

Jou
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Job XXXVIII: 29, 30.

v-^ it wiens buik komt het ys voort ? en wie haard

den rym des bemcis '1

Als met een Jleen verbergen haar de wateren : en

bet vlakke des afgronds word omvat.

Psalm CXLVII: 17, 18.

Hy werpt zyn ys beenen als Jlukken: wie zoude

bejlaan voor zyne koude?

Hy zend zyn woord, en doet ze fmelten : hy doet

zyne wind waaijen , de wateren vloeijen beenen.

Spreuken XI: 27.

PFie het goede vroeg nazoekt , zoekt welgeval^

ligheid : maar wie bet quaade natracht , dien zal

'i overkomen.

En Kapittel XXVII: 12,

De kbekzinnige ziet bet quaad
, [ ^w ] verhergd

zich: de Jlecbte gaan beenen door
,

[cn^ worden ge-

Jlrafi.

Ep hez en V: i^.

Ziet dan boe gy voorzicbtelyk wandeld : niet als

onwyze , inaar als wyze,

P Dfi
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De H o N D.

Elk is de wacht bevoolen*

I

Als de wysbeid in uw herfe zal gekmen zyfiy ^« ^^
iveteftfchap voor uwe ziele zal liefiyk zyn : Zo zal de
bedachtzaamherd over u de wacht houden ; de verjlan-
digbeiüzal u Moeden, Spreuken II; lo, ii.

Het
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Het quaade vlucht. Voor goed gerucht.

JL/e wakk're Hond, bewaakt zyn« Heéren huis

en hof,

En ball: , en beid met macht de vreerude aankomft of:

Waar bl > fc de Wachter voor het huis en hofder Ziele

,

Op dat noch moordenaar, noch diefdat ovèrviele?

Of is dien heil bezorg, van welbedachten aard.

Het noodig voedfel van aandachtigheid niet waard ?

Zo word dan menig huis, door aangeleide laagen

Doorbrooken, en berooft, den hu iswaard dood gefla-

gen.

Dat's fcharidelyk verzuim: Verftand en reed'Iykheid,

\\ iens menfch'lyk herten huis , in 't dal der pryk'leri

leid

,

Daar veel partyen met argüftigheid opi loeren,

Om 't rykfle ingewand den leegen romp t'ontvoeren i

Befpiegelt uw Gemoed , aan veeier groote fchaê.

Op datmen beter acht op zyne zaaken flaa
j

En 't ftinkend V^1rkensko^, der tydelyke dingen,

(Üy *t eeuwigduurcnd goed zo weinig en geringe,

)

Niet vruchteloos verzorgd , en wel voorzichtig fluit,

En laat het huis en hof den roover tot een buit:

Maar dat de V reeze Gods voor 't huis des herten waake

,

Om niet in 't groot gevaar van d'ecuwige dböd te raakc.

P 2 PSAI

M
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PsALxM V: 4.

^s i A orgens , HEERE^ zult gy myne Jlemme

hooren ; 's morgens zal ik [jny~\ tot u fcbikken , en

"wacht houden.

Spreuken IV: 23.

Behoed jnv bette boven al dat te bcwaaren is ; want

daar uit zyn de uitgangen des levens.

En Kapittel VI: 20, ir, 22.

Myn Zoon , hevmard het gebod iiives Faders ;

cnde en verlaat de Wet wwer Moeder niet.

Bind ze Jleeds aan uw herte: hecht ze aan uwen

halze.

Als gy wandelde zal dat n geleiden; als gy ne-

derligt , zal het over u de wacht houden ; als gy wak»

her word, zal het zelve {jnet'] ufpreeken.

En Kapittel VUT: "^4'

Welgelukzalig is de menfche , dïe na my boord
,

dagelyks waakende aan myne poorten , waarneemende

de pojien myner deuren.

P IIED I K ER IX: 4, ^,

Want voor den geenen die vergezelfchapt is by alle

levendige , ijjer hoope
,

(want een levendige hond is

beter dan een doode leeuw.)

Want
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Want de IcoencUgc 'nrctcn, dat zyjferven zullen:

maar de doode en wecten niet met allen : zy en heb-

ben ook gecnen loon meer ^ maar haare gedachteuijjè is

vergeeten.

Markus X III; 33.

Ziet toe , ivaakt en bid , imnt gy en ixieet niet

ivanneer de tyd is.

En Vers 37.

En 'tgeen e il u zegge ,
[^datl zegge ik allen, Waakt.

Luk A s Xlf : 39j 4.0.

Maar 'u^eet dit , dat indien de Hcere des huis ge»

"tveeten hadde in ivelke uure de dief zoude komen ,

by zoude gewaakt hebhen , en zoude zyn huis niet

hebben laaten doi/ygraai)en.

Gy dan zyt ook bereid: Want in "xelke uuregy het

niet en meencl , zal de Zuone des menfcben komen.

I K o R 1 N T H E N X V ï : 13.

Waakt
, Jlaat in het geloove, houdumanlyk, zyt

fierk.

iThessalon: V: 6^

Zo inlaat ons dan nietjlaapen
, gelyk ah de an»

deren , maar laat onswaaken en nuchteren zyn.

! P E T R u s V : 8.

Zyt nuchteren [f«] 'voaalt: want iiwetegenparty

de Duivel gaat om als een brie/fende leeuvo , zoc-

kende men hy zoude mo'^en ver/linden,

'P 3 I^F'

L
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De kat.

Tot fchrik van 't quaad.

Waakt dan tat aller tyd^ biddende datgy woo^t waar-

div (reacbs worden te ontvlieden alle deze dingen die

gl'fcbieden zullen ,• en teftaan 'voor den Zoone des men-

Jeben. LokasXXl: \6,

Le
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De fchcndery , Moet aan een zy.

D aar 't katje woond, daar word het huis

Gezuiverd van de Rat, en Muis.

ó Huis ! ó menfch'lyk huis der Zielen !

Wat vind m'er veel , daar gy niet zyt

,

ó Wakk're Kat van waakzaamheid
,

Dat nellen zyn, van 't zondig krielen.

Uicwendig word de haat'1) kheid

,

In 't huis voor 't vlees genoeg gemyd

;

Men zorgd voor 't waardige en geringe

;

Op dat noch mot noch rot verbeet,

Het fyne woile en linden kleed
,

Of fchende fpyze , en and're dingen,

Maar in de wooning van 't gemoed

,

Daar nefteld veel van 't fchaad'iyk goed,

Dat zich by daag wel durft vertoonen

,

En over huis en huisraad fpeeld

,

Dewyl 't den huiswaard niet verveeld

,

Geruft by 't ongediert te wconen.

Maar gy die op het Jdeinfte ziet,

En op het alJergrootfte niet
,

Dit moet gy evenwel ook weeten :

P 4 Ziet
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Ziet dat de zonden Rot , in *t hert

,

Van uwe fpys zo groot niet werd

,

Dat u de keel word afgebceten.

ó Waakzaamheid , die zulks behoed

,

Woond gy in 't huis van elks gemoed.

HOOGELIED II; 15.

V,angd gy Heden ons de vojjen , de kleine mjjen ,

die de ^vyngaarden verderven : want onze wyngaar^

den [hebben'] jonge druifkens.

Romeinen XII: 21.

En word van het quaad niet overwonnen ^ maar

ovcrwind bet quaad door het goed.

IKORIMTHEN XV: 34.

Waakt op rechtvaardelyk , ende en zondigd niet :

Want Jommige en hebben de~ kennijje Gods niet. Ik

zegge 't u tot fchaamte.

KOLOSSENSEN Ilï: ^,657,8.

Doodet dan uwe leden die op de aarde zyn
, [11a-

^nelyk] hoererye , onreinigheid
, [fchandelyke'] be-

weeginge
,

quaade hegeerlykheid , en de gierigheid
,

welke is afgoden-disnjl.

Om welke de toorne Gods komt over de kinderen

der ongehoorzaamheid :

In dewelke ook gy eertyds hebt gewandeld y doe

gy in dezelve leefdet.

Maar
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Maar nu legt ouk gy dit alles af ,
[riamelyk']

gramfchap, toornigheid ^ qitaadbcid^ lajleringc^ vuil

fpreeken uit u-jcen mond.

I Thes salon: V: 2, 3)'1j5',<^.

M'^ant gy weetet zche zeer wel, dat de Dag des

Heeren alzo zal komen
, gclyk een diefin der nacht,

IVant wanneer zy zullen zeggen. Het is vrede

^

en zonder gevaar : dan zal een haajlig verderf haar

overkomen, gelyk de barensnood eene bevruchte [vrou-

we:'] en zy en zullen 't gecnfins ontvlieden»

Maar gy , Broeders
, gy en zyt niet in duifternijfe ,

dat u die dag als een dief zoude bevangen.

Gy zyt alle kinderen des lichts, en kinderen des

daags, wy en zyn niet des nachts, noch derduijier-

nijfe.

Zo en laat ons dan niet Jlaapen ,
gelyk als de an-

dere, maar laat ons waaken en nuchtcren zyn,

Openbaari N G Hl: 2, 3.

Zyt waaiende , en verflerlt het overige datJIerven

zoude : want ik en hchhe uwe werken niet vol ge-

vonden voor God,

Gedenkt dan hoe gy het ontfangen en gehoordhebt
,

en bewaard het , en bekeerd u. Indien gy dan niet

en waaket , zo zal ik over u komen als een dief, en

gy en zult niet weeten op wat uure ik over u komen

zal,

V s Het
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Het S C H A A P.

Noch flachtand , noch krauweh

Myne fchaapen booren myne jlemme^ en ik kenne ck-
zelve ^ en zy volden 7ny, En ik geeve baar beteetnvige
leven : en zy en zulUn niet verlooren gaan w der eeu-
fwigbeid , en niemant en zul dezelve uit myne band
rukken^ Joannes X; 27, 2S,

Wet



D E R W E R E L D. 227

Niet wild maar tam, Gelyk een lam.

V,erflrooide langs de fchraale heide

,

Dus lang beftierd van 's werelds geefl,

Die einci'Iing 't vee van zyne weide,

Ten roof laat van 't verfcheurend beeft,

U mag een beter flaat gebeuren,

Vlied van de trouweloosheid af,

Een trouwer herder treed te veuren,

Begeeft u onder zynen Haf.

Hy neemt uw wol , noch waardig leven

,

Hy heeft uw vruchten niet van doen

,

't Is maar om u zyn gunfl te geeven

,

Om u te voeden en te hoen.

Zyn ftaf zal u allengskens dryven

,

Langs berg en dal door 't land der tyd,

Tot in een Dal van eind'loos blyven

,

Dit dal, der zalige eeuwigheid.

Daar zal nooit gras noch kruid ontbreeken.

Noch koelte , of aangenaame Zon
,

Noch water uit Kriftalle beeken,

Ontfpringende uit des levens bron.

Daar zal geen ongedierte u plaagen

,

Daar
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Daar gaat gy. veilig op en af,

Daar zal geen wreedaard u belaagen

,

Noch iets , dat onvolmaaktheid gaf.

Daar flaat gy op, daar legt gy neder,

In 't groeizaam en welruikend veld

,

Belommerd van den Palm en Ceder

,

Rondom u heen is 't wel gefield.

Komaf, komaf, verdoolde fchaapen

,

Van Adams wyd vermaarde flal.

Die zich by 't groot gevaar vergaapen

,

Aan fchraale weide, 't jammerdal.

Daar 't llacht-mes daag'lyks werd gefleepen

,

En d'ecne voor, en d'ander na,

Word uit den grooten hoop gegreepen

,

Op dat men 't binde en bloedig flaa.

Vlied noch in tyds op 't vriend'lyk nooden

,

Wyl u de goede herder wenkt,

En 't eeuwig Heil word aangebooden ,

Op dat zyn liefden u daar brengt,

Terwyl 't nu komt tot uwe ooren

,

Zo neemt de blyde boodfchap aan

,

Laat zulk een weide uw lufl bekooren:

Om to: uw eeuwig Heil te gaan

:

ê Schaap
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ó Schaap van Adams flal en weide , ,

Laat Chriflus u voortaan geleide.

Psalm XXIII: 1,2.

D,e HEERE is inyn Herder , iny en zal niets

cntbreeken.

Hy doet my neder 'liggen in grazige weiden y hy

voerd my zachtkens aan zeer ftiUe wateren.

Je z AI AS XL: 1 1,

Hy zal zyne kudde weiden gelyk een herder : Hy
zal de lammerkens in zyne armen vergaderen , en in

zynenfchoot draagen: de zoogende zal hy zachtkens

leiden.

EzECHiEL XXXIV: 31.

Gy «M, o myne fchaapen
^ fchaapen myner weide

y

gy zyt menfchen : [jnaar'] Ik ben uwe God
,
/preekt de

Heare HE ERE.

Mattheus XXV: 32.

En voor hem zullen alle de volkeren vergaderd

worden , en hy zal ze van malkanderenfcheiden , ge^

lyk de herder defchaapen van de hokkenfcheidet,

JOANNES X: II.

Ik ben de goede herder , de goede Herder Jlelt zyn

leven voor defchaapen*

De
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De bok.
Niet alzo;

Tegen de Herders was myn foom ontfteeken ,
en "'^^ '^^

hokken bebbe ik bezöekinge gedaan : ?naar de /^EE
J*^

der beirfchaaren zal zyne kudde bezoeken; het huis Ju

da , en by zal zeJleLlen, gelyk bet -paard zyner Maje-

fteit indenjtryd, Zacharias X; 3.
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Verlaat der Bokken aard.

Zo zyt gy lief en waard.

op dat wy in het groote fcheiden

Van d'allerhoogfle oordeel dag
,

Niet met de Bok ter linker zyde,

Geraaken , tot het wee en ach

!

Zo laat ons by de fchaapjes houden

,

Die luill'ren na het hemels Lam

,

Dat by ons , in woeftyn en wouden
,

Ter rechter fpoor, zo heilzaam quam,

Hoe is het veld zo ryk van bokken !

Dat wyde en breede werelds veld!

Elk zie uit haaren trein te rokken

,

Wiens luft ter goede Herder held.

Geen hoorne bokken moeten 't weezen,

Die zich gezellen by het Lam;
De fchaapjes worden uirgeleezen.

Ter weide , daar nooit bok en quam,

6 Lam, ó heilig Lam desHeeren,

Dat zelfs den Heer der Heeren zyt.

Laat uwen flaf ons hert regeeren

,

Zo worden wy tot Heil geweid.

Helpt
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Helpt gy ons van den bok der zonden

,

ü is de wysheid en de macht,

Op dat ons herte werd bevonden

,

Een fchaapje, dat uw gunll verwacht;

En wy aan 'c eind , van 's werelds weide,

(Wanneer uw groote herders ffcaf

,

De heel vermengde trop zal fcheidcn

,

De bokken van de fchaapen af,)

Ook onder het getal der vrodmen

,

(Voor d'ingang van het zalig land
,

)

Zo zeer gelukkig, mogen komen,

Aan uw hoogwaarde rechterhand

;

En voorts ,
gezalfd met uwen zegen

,

Ter overzaal'ge weide gaan,

Daar nooit een einde word verkreegen
,

Daar 't eeuwig in zyn fleur zal ftaan.

Ez EG HIEL XXXIV: is,i<^, 17,18,19,10,21.

I k zal myne fchaapen weiden , en ik zaJze legeren ,

fpreek de Heere HE ERE,
Het verloorene zal ik zoeken^ en het wech gedre-

vene zal ik wederbrengen , en hst gebrookene zal ik

verbinden , en het kranke zal ik Jierken : maar het

vette
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vette en het Jlerke zal ik ijerdsigen, Ikzalzeiveideii

met oordeel.

IVant ^y, Q mvie [chaapcn , de Heere HEER E
ze'ld alzo : Ziet ik zal richten tujjen klein vee cu

klein vee , tufjen de rammen en de bokken.

Is 't u te 'joeiiiig , dat gy de goede weide af-vcü-

det ? zult p-y noch het overii^e uwer weiden met ui:

é

voeten -'certreedcn'i en zult gy de gezonkene wateren

drinken , en de o^s^ergelaatene met uwe voeten vcr-

muddcren ?

Myne fchaapen dan , zullen ze afweiden , wat

met uwe voeten vertreeden is, en drinken wat met

uwe voeten vermoddert is?

Daarom zeid de Meere HE ERE alzo tot hci:

:

Ziet ik
,
ja ik zal richten tujjen het vet klein-vcc

,

en tiijjen het mager klein- vee.

Üni dat gy alle de zwakke met de zyde, en luct

den fchouder verdringet , en met uwe hoornen ver-

Jlootet ; tot dat gy dezelve na buiten toe verjlroout'

hebt:

M A T T H E u s XX V : 31,32,33.

En wanneer de Zoone des menfchen komen zal hi

zyne heerlykheid , en allede heilige Engelen methc.:i
,

dan zal hy zitien op den throon zyner heerlykheid.

En voor- hem zullen alle de volkeren vergadcd

worden , en hy zal ze van malkanderenfcheiJcu ,

gelyk de herder de fchaapen van de bokken fcheidct.

En hy zal de fchaapen tot zyner rechter- \ hand]

zetten, maar de bokken tot [_zyner'\ fiinker'[haud ]
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H2T Z W Y N.

Altyd nederwaarts.

Indien gy dan met Cbrijlus opgewekt zyt, zo zoekt de

dingen die boven zvn , daar Chrillm is zittende aan de

rechter Iband] Gods : Bedenkt de dingen die boven

zyn^ niet die op de aarde zyn, Kolofl: UI: 1 52.

IPi/d
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fViId niet zyn , Als het Zwyn.

6 ZL/wyn, waart gy het maar alleen,

Dat llyf van nek , en ras van voeten

,

Voor and're Dieren (ongemeen)

Gewoon zvl in de Drek te vroeten

,

En om te went'Ien in den flyk,

(Hoe fchoon met water afgewaflen)

Maar and're zyn u ook gelyk,

Die reed'lyk beteV doen zouw paffen!

Die vroeten flaadig heen en weer.

Met Hals en Hooft ter grond geboogen

,

En fnof'len altyd voor haar neer,

Met neus en mond, verftand en oogen.

Die went'Ien met u om en om,

In allerleye vuiügheden,

(Zo redcnloos , zo bot en dom),

Van aardfe dingen hier beneden.

Zy zyn , met u , te (lyf van nek

Om hooft en oogen op te heffen,

Uit vuiles, modder, Hyk en drek,

En zuiv're dingen te befcffen.

(l 2 Pi^
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Die dingen, die uit haare deugd

Het hong'rig en begecrig leven
,

(Tot weiding in een eeuw'ge vreugd ,)

Het rechte voedfel zouden geeven.

Wecli werelds Varken, lull: der llyk,

Met uw gevroer
,
geknor en gieren,

Dat uwen onaard van ons wyk
,

Met zyn natuur der domme dieren

,

Op dat wy wand'len voort en voort

,

Als 'c menfch'lvk leven toe behoord.

Ph IL I pp ENZ EN Hl: 17,18,19,20,21.

w,ceft mede myne navlgers ^ Broeders , en merlt

op de geene die alzo wandelen
,

gelyk gy ons tot een

voorbeeld hebt.

PVant vcele wandelen \jinders'] : van dewelke ik u

dikmaal gezegd hcbbe , en nu ook weenende zegge
,

dat ze vyanden des krui/es Chrijïi zyn.

Welker einde is het verderf , welker God is de

huik , en [ welker ] heerlykbeid is in haare fchande
,

dewelke aardfe dingen bedenken.

Maar onze wandel is in de Hemelen , waar uit

wy ook den Zaligmaaker verwachten
,
[namelyk'] den

Heere Jezus Chrijiiis:

Die oms vernsderd lichaam veranderen zal ^ op

dat
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dat het zche gelykvorwig i\:orde zynen beerlyken

licbaame , na de werkinge , ivaar door hy ook alk

dingen hein zeken kan onderiverpen,

flEBREE N X: ZfSj 27.

JFant zo 'U)y ivillens zondigen, na dat wydeken-

Viidjc der ii\iarl?cid ontfangen hebben , zo en blyft daar

geen jlacht'ojfer meer over mor de zonden.

Maar een fchrikkelyke ver-wacbtinge des oordeels^

e-: hitte des vuurs dat de tegenjïaanders zal verjlin'

den.

2 Petrus II: 2O3 2 T, 21.

IVant indien zy , na dat ze door de kennijje des

Hoeren en Zaligmaakers 'feziis Cbrijius , de befniet-

tinge der ^ó^ereld ontvlooden zyn , en in dezelve we-

derom ingewikkeld zynde \^van dezelve'] overwon-

nen worden , zo is haar het laatjle erger gezvordcn

dan het eerft e.
-

IVant bet waare haar beter , dat zy den weg der

gerechtigheid niet p^ekend en hadden , dan dat zy

[dien] gekent hebbende
,

\_weder'^ aj keeren van hut

heilige gebod dat baar overgegeeven was.

Maar baar is overgekomen V geene met een waar
fprcekwoord {^gezegd word ] De hond is wederge-

keerd tot zyn eigen uitbraak/el : en de gewajfcne
zeiige tot de wenteiinge in het JlyL

k
0^3 Den
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Den os.

Zonder nadenken.

Zy en dachten-niet aan zyne hand; aandendajr, doehy
Z/'vandenwederpar/yder'ver/oJIe. Pfalm LXXVlir:42,

Een ojjè kend zynen bez.itter ^ en een ezel de kribbe
zynes beeren [maar^ IfraUen heeft geen kennijfe. myn
volk en verjïaat niet. Jezaias I ; 3.

Men
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Men zie "ji'at meer ^ Als voor zich neer.

jLyQ Os van dienftbaarheid ontflaagen,

Gaat weiden , in het grazig veld

,

Heeft zyn gemak, en goeie dagen,

Word weelig , vet , en welgefteld.

Zyn Tafel werd niet opgenoomen
,

En in zyn fpyze leid hy neer,

Hy weet van vreeze noch van fchroomen

,

Maar zet in welzyn , vlees, en fmeer:

Zo weid het zorgelooze ieven

,

In 't ruime veld van weeldVigheid

,

Met overvloed van goed omgeev^en.

En fchuimd het vet van dezen tvd.

Maar ziet op 't onbedachte Ende;

Den Heer die haar dat Heil aandoed,

Loerd, tot zyn dienft, op haar Elende,

Op dat zyn honger werd gevoed.

De Menfch met hooger Geell gefchapen

,

Als 't onverflandig domme Vee,

En moeft zich dan zo niet vergaapen,

En doen gelyk het Diertje deê.

0^4 Be-
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Befchoud de breede weelde dagen,

Der voorgeflelde Rykeman

,

Wat vruchten hadden die gedraagen ?

óMenfch! befpiegeld u daar an.

Spreukfn VII: 22.

Hyging haar [Iraks achter na , s^clyk een Os ter

Jlachtinge gaat; en gelyk een dwaas tot de tuchtinge

der boeijen.

En Kapittel X I: 28.

H^ie op zynen rykdom "oertroircod ^ die zal vallen:

piaar de rechtvaardige zullen groenen als looj.

En Kapittel XIV: 4.

Als ^er gcene OJJen en zyn , zo is de kribbe rein :

maar door de kracht van den Os is der inkomjleti

veel,

LuKAs XVI: 19.

En daar mas een zeker ryk mcnfche , en was ge-

kleed met purper en zeer fyn lynvoaat , levende alle

dagen vrolyk en prachtig.

En Vers 23.

J^n de ryke Jiierf ook , en ixnerd begraaven. En
als
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ah hy in de helle zyne oo:rcn ophief ^ zynclc in de py^

he , zig hy Abraham v.in verre , en Lazarus in

zynenj'choot.

Jakobus V: i.

IVel aan nu gy ryke , "ujcend en biiild over uwe
ellendigheden , die over n hmen.

I Petrus II: 12.

Maar deze , ah onredeiyke diiren , die de na-

\ uure volgen , en voortgebragt zyn om gevangen en

geJood te worden , dewvie zy lajieren het geene zy

niet en verjlaan , zullen in haare verdorvenheid ver-

dorven wurden.

Judas vers 12.

Deze zyn vlekken in uwe liefde maaltyden
,

[f72]

als zy met u ter maaltyd zyn , weiden zy haar zei-

ven zonder vrecze : zv zyn waterlooze wolken , die

van de winden ommcgedreeven worden : zy zyn als

hoornen in 't afgaan van den herfjl , onvruchtbaar
,

tweemaal verjtorven
,

\_en'] ontworteld.

Openbaaring XVI II: 14.

En de vrucht der hegeerlykheid uwer ziek is van

u wech gegaan : en al dat lekker , en dat hcerlyk

was is van u wech gegaan , en gy zult dat zel-

ve niet meer vinden,

(l5
*

Het^



^^2 BESCHOUWING
Het paard.

Werelds Joon,

Hy en heeft geenen liijl aan dejlerkte des paards: hy
en beejt ^een welgevallen aan de beenen des mans. DeHE E RE hee,t een Welgevallen aan die ^ die he?n

'^vf^/? • die op zyne goedertierenheid hoopen. Pfalm
CXLVIl; 10, II,

ó Men/chy
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o Menfch , myn vriend ,

Ziet ijiie g y diend.

H ettrorsen weclig Paard, metkrachtcnmoedbe.

zeten

,

Darin der menfchcn diend, zyn fleur heeft afgefleeten
,

Vermagerd, en veroud, nu 'c ider een mishaagd.

Word van de (lal en 't veld, flechts aan den dyk ge-

jaagd.

(jy die de wereld diend, met uwe levens krachten,

Aloogt aan uvv werkzaam einde ook zulk een loon ver-

wachten j

Want deze Heerfchap , alsgy oud en kreupel zyt

,

Dry ft u uit zynen Oal , na 't dal der Eeuwigheid j

Daar moogt gy fwerven, en bezien wat gy kund vinden,

Dat is het werelds loon, van trouwelooze vrinden.

A'Iaar wie zyn dienfl aan God, den Allerhoog fic doet

,

Heeft Eeuwig ontlcrhoud, in vollen overvloed.

Die zal na weinig werks , van tegen *t vlees te (Iryden

,

Van 't drukkend Juk unt-daan, gants onbekommerd

weiden ,

In groene beemden, daar geen meeflerlyke hand.

Hem op komt haaien , en voor 't rad der flooving

fpand

,

Maar eeuwig ruften, ishemtotzynloonbefchoore}

Dat



241 BESCHOUWING
Dat deze dicnübairheid dan idcrs hert beKoore.

Om niet te weezen als een onvcrftandii^ beert

,

En fljafs, iii dien (1baarheid der wereldl>ke geell.

De menfchMykea fkomftmag een eedMerrtaar gebeuren

Die door zyn reed'lykheid , hem toeflaat uit te keuren.

Terwyl zy hem ontmoet van Gods barmhertit^heid.

Eer fchandely^ vcrzuimjhem deer'lyk knaagd en fpy t.

i

Psalm XXXII: 8,9, to.

k zal u ondervjyzen , en u keren van den weg
,

die gy gaan zuh ; Ik zal raad geev.en , myn ooge

zal op u zyn.

IVeeJi niet gelyk een paard
,

gelyk een mui! ezel ^

welk geen verjtand en heeft , welks muil men brel-

dcld met toom en gebit , op dattet tot u niet en ge-

naake.

De godlooze heeft veele fmerten ; maar die op den

HEERE vertrouwd^ dien zal de goedertierenheid

omringen.

Maleachi III: 18.

Dan zult gy lieden wederom zien
, [ het 01der-

fcheid ] tujfen den rechtvaardigen en den godloozen

:

tuffen dien die God diend , en dien die hem niet en

diend,

MaTTHEUS XXV: 2T.

pM zyn Heere zeide tot hem , Wel
, gy goede en

getroU'
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getrouwe dienJlknecJyt , over zveinig zyt gy getrouw

gevoccjl , over veelc zal ik u zetten : gaat in in de

vreugde irjoes Ileeren,

Luk AS XII: 42,43 ,44.

En de Heere zeide , Wie is dan de getrouwe en

voorzichtige huis- bezorger^ dien de Heere over zyne

dienjihoden zal zetten^ om [haar~] ter rechter tyd

het befcheiden deel fpyze te geeven.

Zalig is de dienjiknecht , welken zyn Heere , als

hy komt , zal vinden alzo doende.

JVaarlyk ik zegge u lieden , dat hy hem over alle

zyne goederen zetten zal.

Romeinen VI: 23,

Want de hezoldinge der zonde is de dood, maar
de genacie-gifte Gods is het eeuwige leven , door Je-
zus Chrijlus onzen Heere.

Jakobus III: 3.

Ziet , wy leggen den paarden toornen in de mon*

den , op dat zy ons zouden gehourzaamtn , en wy
kidcn [daar mede'] haar geheel lichaam om.

Den
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Den ezel.

Ten dienfte.

Iffafchar is een flerk ^checnt Ezel , neder liggende
|

fujen twee pakken. Doe by de ru/le zag^ dat ze goed

fivas , en bet land , dat bet lullig was : zo boo^ by zy-

ncn fcboiider y om te draugen > 'en was dienende onder

trikuit, Qtn^^n ALlX: i^jif.
Geef
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Geef den laft , Dien het pajl.

D,en Ezel zeer gering geacht

,

Is maar een draager van de vracht

;

Düch echter vind men veele Heeren,

Die op een ongemeene wys,

Met groot vermaak, ja elk om prys.

Haar Eztl dienen ende eeren.

Zo dat hy lekker drinkt en eet,

En heeft tot dek een kofl'lyk kleed,

Tervvyl zy aangedaan met lappen
,

En zelfs de meelzak op de nek

,

Langs ftraat en weg, door flyk en drek

Hem komen achter na te flappen.

o Arme Ziel ! met vlees en bloed,

Gy zyt de Man die 't zelve doet,

Gy legt de knecht op zachte pluimen.

En zelfs, zo armelyk en fnoo.

Vernacht gy in de flal op 'c ftroo,

*t Moet alles voor den Ezel ruimen.

Zaagt gy zulk doen voor oogen fchyn.

Het zouvv u een befpotting zyn,

Noch.
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Nochtans waar *t by u doen geringe

,

Dat zich het deel der eeuwigheid

,

Tot knecht field van het di:d der '1'yd
^

Dat zyn belachelyke dingen.

w.
Job XXXIX: 8,9.

ie heeft dm woud-ezel vry beeficn frezonden '?

en wie heeft de banden des wilden ezels gefojt ?

Dien ik de wildernijjè tot zyn huis hejicld hehhe ^

en het fchiltige tot zyne wooningen,

Z A C H A R I A S IX: 9.

Verheugd u zeer, gy dochter Zions
,
juigdgydocb'

ter Jeruzakms , Ziet uw Koning zal u komen ,
rechte

vaardig , en hy is een heiland : arm , en rydende op

eenen ezel , en op een veulen , een jong der ezel-

linnen.

JOAN NES VIII: 34.

Een iegelyk die de zonde doet , is een dienjiknecht

der zonde,

JoANNES XII: 14, 15.

En Jezus vond eenen jongen ezel , en zat daar

op : gelyk gefchreeven is.

En vreeji niet gy dochter Zion : ziet , im Koning

komt , zittende op het --jeulcn eener ezelinne.

Ro-
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V

Romeinen VI: ló.

IVcet gy niet dat wien gy u zchen jTèït tot dienji-

knechten ter gehourzaambeid
, gy dienjtknecbtcn zyt

des getnen dien gy gehoorzaamd , of de zonde tot de

dood , oj der gehoorzaamheid tot gerechtigheid ?

En Vers 21.

IJ^at 'vrucht dan had gy doe van die dingen daar

over gy u nu fchaamd ? fVant het einde der zelve

is de dood.

Galaten V: i.

Staat dan in de vryheid , met welke ons Chrijius

vry gemaakt heeft , ende en word niet wederom met

het juk der dienjlbaarheid bevangen.

2 Petrus II: 19.

Eeloovende baar vryheid , daar zy zelve dienfl-

knechten zyn der verdorventheid. Want van wieii,

iemant overwonnen is , dien is hy ook tot een dienjt-

knecht gemaakt.

R De
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De K e M e L.

Na laft verlichting.

Komt herwaarts tot my , alle die 'vermoeid en heiaft

zyt , en ik zal u ritjle geeven : 'Neemt myn Juk op u ^ en "

leerd 'van my , dat ik zacbt?noedig ben , en nedrig 'Van
herten : en gy zult riijle vinden "joor uwe zielen. l-Vant

myn juk is zacbt, en myn lajl is Hebt. Match: X l: 18,29,30.

Vry.
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Vryjiillig draag en , Bevryd ^voorjlagm.

nL -let Keimel-Dier zo groot en fterkj

Laat zich bedwirgen tot het werk.

Van zwaare laden op te laaden

,

En volgt zachtiTiOedig zynen heer

Een grooten weg , berg op en neer

;

Voor fober voedfel tot verzaaden.

ó Hals en Rug van vlees en bloed

Waard gy zo tam, zo mak en goed.

Om pak en zak van 't kruis te draagen;

Ten diende van de ziel en geeft,

Dewyl gy zyt haar eigen beeft.

Dat was een luft en wclbehaagen.

Want in die groote en zwaare laft,

Die u zo wel te dra?igen paft.

Legt ryke winft voor uwen heere

,

Die zyne dingen dezer Tyd
Verkoopt voor 't GouJ der Eeuwigheid i

Daar wyze Kooplui na begeeren.

Gy zoud toch mede op dezen tocht

Daar gy zyn goed'ren overbrogt

,

Ook uw behüorlyk voedfel vinden,

R 2 \vt^\.tA
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Indien gy maar na 's kerneis aard

,

Met recht en Hecht te vreden waard
j

Tot dat het einde u zoude ontbinden.

ó Knecht der Zielen , vlees en bloed

Biiigd u gelyk de kemel doet;

6 Lichaams heer, leerd hem manieren
^

En vreeft zyn kracht en wildheid niet

,

Gelyk gy van de Koopman ziet,

Hoe hy betemt die groote Dieren,

Op dat gy met uw zak en pak

,

En 't voordeel dat daar achter ilak j

(Te Hof en langzaam voort gedreeven

,

Terwyl het voordeel , dat u riep

,

Door al te langen tyd verliep
,

)

Niet worden moogt, een achterbleeven.

JtzAiAS XXX: 6,

H aare goederen zullen zv weren op denriiggedcr

veulens y en haare jcbatten op de buiten der kemeku
^

tot het volk [dat baar'] geen nut en zal doen,

I KoRi N T HEN IX: 27.

Maar ik bedwinge myn lichaam , en hrenge het

tot dienfibaarbeid , op dat ik niet eenigzins , daar ik

andere gepredikt hebbe , zehc verix'orpelyk en iverdc.

Ga-
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Galaten VI: 2.

Draagd malkamkrs lajlcn : en vervuld alzo de

IVct van Chrijttis.

Ephizzen I V: 22.

[_ Te ixieeten ] dat gy zoiidct afleggen , aangaande de

vO'T'ige 'Wandelinge , den uuden mcnjche , die verdor^

ven isjord door de hegeerlykhcdcn der verleidinge,

HhbreenXIi:i,2.
f

Daarom dan ook , alzo ivy zo groot een wolkè

der getuigen rondom ons hebben liggende , laat ons

afleggen alle lajl , en de Zunde die [ö//y] licht el') 1^

omringd ^ en laat ons met lydzaambeid loopen dè

luopbaane, die ons voorgejielt is:
|

Zien Ie op den Overjten leidsman en voleinder de$

geloofs Jezus , de'welke voor de vreugd die hem voovr

gcjield 'voas^ het kruife heeft verdraagen ende Jchand^

veracht , en is gezeten aan de rechter \_hand'] des

throons Gods. "?

En Kapittel XIII: 13, 14.

Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de leger-

'aatfe ^ zyne /maatheid draagende.
'

_M\ant wy en hebben hier gacn blyvendejlad , maéf
•u)}' zoeken de toekomende,

I JOANNES V: 3,

Want dit is de liefde Gods ^ dat iü}/ zyne geboden

bewaaren: en zyne geboden en zyn met zwaar.

R 3 II tT
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Het hart.

Dit niet maar een ander

Ah nu deze Jotts^en greot merden , werd Erzau.
fen man yerjlavdig op de Tacht\, een 'veldman: maar
jakob wierd een oprecht, man ^ nvopnendf in tenten*
Genefis XXV: 27.

De
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De rechte Jacht , JVord minft bedacht.

I k weet een Hert , kofl gy dat vangen

,

Gy die de Jacht zo hert'lyk mind.

En maakt d'onnooz'le Dieren bange,

Op dat uw luft zyn weide vind.

Ik weet een Hert dat zich te velde,

En in het groote wilde woud,

(Wiens naam men u wel kan vermelden)

Geduurig heen en wéér onthoud.

Mügt uwen iver dat behaalen

,

Een gulden halsband en een fleen

,

Die geen Monarch u koft betaalen,

(Hoe groot , hoe Ryk , hoe ongemeen )

Zoud gy tot een vergelding vinden
,

Die naamt gy in bewaaring of,

En 't beeft zoud gy ter leiding binden
,

En brengen in een vreedzaam hof.

Heeft uw' opmerking hier toe ooren,

Op dat het u geweezen werd
,

De gunfl die zal 't u laaten hooren
,

Want ziet , het is uw eigen Hert.

Dat weid op bergen en in dalen

,

R 4 Dat
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Dat dwaald de boflen in en uit,

Dat graait, en eet, als zonder paaien ,

De ydelheid als gras en kruid ,

Dat drinkt uit v^eelderleie beeken

,

Der weelde en vleefclyke zin

,

(Die van het hoog des werelds jeeken)

Het Ziels verderf als water in.

Zo gy het niet komt op te fpooren

,

En zo te maaken moê en mat

,

Door Jacht dur vreeze voor Gods tooren

,

Dat uwe hand het grype en vat

,

Zo kan 't een ander licht , eerlange

Met jaclit van zynen feilen hond

Belaagen
,
jaagen ende vangen,

Zo valt het in de wreedUe mond.

ó Menfch! breng man en paard te gange,

Om doch uw wilde Hert te vange.

Mattheus XV: 8.

D it volk genaakt my wet haaren monde , en eerd

my met de lippen , maar haar hert e houd hem verre

van my,

Phi-
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Philippenzen III: ii, «3, 14.

Niet dat ik het aireede gekreegen hchhe , of alree-

de volmaakt hen: maar ik jaage daar na, of ik het

ook grypen ijiogte , daar' toe 'Ik van Cbri/lus Jezus ook

gegreepen ben

Broeders , ik en achte niet dat ik zelve het gegree-

pen htbbe.

Maar een ding [_doe ik
, j vergeetende het geene dat

achter is , en ftrekkende my tot het geene dai vooren

is
^

jaage ik na het wit tot den prys der roepinge

Gods , die van boven is in Chrijlus Jezus,

l Hebreen III: 10,11 j 12.

Daarom ijoas ik vertoornt over dat gejlachte , en.

fprak , Altyd dimalen zy met het herte , en zy en

hebben myne wegen niet gekent.

Zo hehhe ik dan gefwooren in mynen foorne , Lu
dien zy in myne rujle zullen ingaan.

Ziet toe , broeders , dat niet feeniger tyd in iemant

van u en zy een boos en ongeloovig herte , om af té

wyken van den levenden God,

.

R 5 Het
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Het wild G E D I E R T,

Niet te betrou^vcn.

Hy leit hagen in een verhorgene plaatfe
^

^clyk een

Leeuw in zyn hol ,• hy leit laagcn om den ellendigen te

rooven ; by rooft den ellendigen , als by hem tukt in

zyn mt^ Plklm X : 9.

V Ge-
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V Geiü'eld der Zonden

,

Moet zyn ^eLonden.

H et wilde Dier van *t vreemde land,

Vereill een fterken yzVen band

,

Indien 't omtrent de menfch zal woonen,

Op dat men zich voor groot gevaar,

Door wel bedachtzaamheid bewaar
,

En van de klaauw en tant verfchoone.

Zo doe de Geeft met vlees en bloed

,

Dat Dier daar hy by woonen moet

,

Gebooren uit het land der zonden.

En zie wel toe van tyd tot tyd,

Of zyne ketting ook verflyt

,

Daar hem 't gemoed a:in heeft gebonden..

Op dat zyn macht niet los en breek

,

En hy zich aan zyn Meefler wreek.

Zet op zyn makheid geen betrouwen
,

Den wilden aard die (leekt 'er in

,

En breekt uit zyn gekrulden zin,

Het mogt u anders zwaar berouwen.

Hoe lange eill hy dan den dwang?

Niet
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Niet minder ais zyn It^ven lang;

Gy moogt zyn laft niet laacen weiden

,

Indien gy koflclyke Ziel

,

. Niet gaaren in ellenden viel

,

In wee, en ach! en droevig lyden.

Dat dan het edele verftand

Het wilde vlees houw* aan den band.

Job XXXIX: 1,2.

z^ult gy voor den ouden Leeuw roofjangen ? of de

graagheid der jonge Leeuwen vervullen ?

Als zy nederbukken in de holen
, [ ^^

]]
in den

kuil zitten , ter loeringe ?

Psalm XVII: 12.

Hy is gelyk als een leeuw , die begeerd te rooven

:

en als een jonge leeuw ^ zittende in verborgene plaat-

fen.

Psalm CIV: 21»

Be jonge leeuwen , brif[]ende om eeneii roofy en om

haare fpyze van God te zoeken.

H o z E A XIII: 7,8.

Dies werd^ ik ben ah een felle leeuw : als een

luipaard loerde ik op den weg.
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Ik ontmoeteze ah een heer die van jongen berooft

is , en Jcheurde b3t Jlot haares herten : en ik verjlond

ze aldaar ah een uiide leeu-vj; het ivild gedierte des

vclds verfcheurde ze.

ROxMElNEN VIII: 12,13.

Zo dan y broeders^ 'i^y zynfchuldenaars ^ niet den

vleefe om na den vlcefe te leeven.

irant indien gy na den vleefe leeft zozult gyjler-

n: maar indien gy door den Geeji de werkingen des

haauis doodet , zo zult gy leeven.

ven

Jichaams doodet , zo zult gy

En Kapittel XII: 21.

En word van het quaad niet overwonnen , maar
.^irwint het quaad door het goed.

1 Petrus V: ^,9.

Z}r michteren [en'] waakt ^ want uwe tegenpartye

de Duivel gaat om ah een briefende leeuw , zoeken'

de wïen hy zoude mogen verjlinden.

Den welken wederftaat , vajl zynde in het geloove:

weetende dat het zelve lyden aan uvo brocderfchaf ,

dat in de wereld is ^ volbragt word.

De
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De wolf.
*t Verderfis naby.

.-'>^.

Haare Vorjlen zyn in V bidden 'Van haar als wohen
die eenen roof rooven , om bloed te 'vergieten^ [f;;] om
zielen te verderven : op dat ze nerij>beid'koude plee-
^>^«. Ezechiel XXII; 27.

'Pi, Schroom
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Schroom tn vrteze , Mott 'er 'weezen»

L'e looze Wolf, die 't Schaapje jaagdj

En daag'lyks tot zyn fpys belaagd

,

Op dat hy vange ende eete
,

Die heeft zyn fnoode nefl niet verd
.

j

Maar in de fehuilplaats van het hert
^

Daar is hy als een ingezete.

Daar brengd hy jonge wolven voort.

Ook afgericht op bloed en moord
,

Dies gaat niet uit, alleenig weiden,

ó Schaapje van 't belaagd gemoed

,

Dat zucht en wend na 't eeuwig goedj

iSIaar blyft uw Herder op zyn zyde.

Tot dat gy door zyn goede hand

,

Geleid bend in een zeker land.

Daar nooit geen wolf en word gevonden
^

Gelyk als hier zo fchroom'lyk doet

,

In 't wilde woud van vlees en bloed

,

Die fehuilplaats van den wolf der zonden.

Dees landftreek blyve u dan verdacht,

Op dat gy u voor 't booze wacht.

Gene»
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Genesis VI: 5.

E n de HEERE zag , dat de boosheid des men»

Jchen menigvuldig "was op der aarde , en al het ge-

dicht/el der gedachten zyies herten fallen dage al-

leenlyk boos was.

En Kapittel XLIX: 27.

Benjamin zal [als'] een wolf verfcheuren ; des

morgens zal hy roof eet en ^ en des avonds zal hy buit

uitdeelen,

Jeremias V: 6.

Daarom heeft ze een Leeuw uit den woude verfla-

gen , een JVolf der wildcrnijjen zal ze verwoeflen ,

een Luipaard waalt tegen haare jleden^ al wie iiit^

dezelve uitgaat zal verfcheurt worden : want haa-

re overtreedingen zyn vermenigvuldigt , haare af-

keeringen Z')n machtig veel gczvordcn,

M A T T H E u s VII: 15'.

Maar wacht \u~] van de valfe Propheeten , deweU

ke in fchaapskleederen tot u komen ^ maar van binnen

zyn ze grypende wolven.

En Kapittel X: 16.

Ziet , ik zende u als fchaapen in het midden der

wol-
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wolven : Zyt dan voorzichtig gelyk de Jlangen , en

oprecht gelyk de duiven.

Markus VII: 20,21,22,23.

En hy zeide , Ilct geene uitgaat uit den menfche ,'

dat ontreinigii aen mcnjche.

ÏVant van binnen uit het herte der menfchen kd-

tnen voort
,

qiiaade gedachten , overfpelen , hocre^

ryen , doodjlagen
,

Dieveryen
,
gierigheden , boosheden , bedrog , on-

tuchtigheid^ bouzeoogc, laJleringCy hovaardye, en-

verjiand.

Jlle deze hooze dingen komen voort van binnen ,

en ontreinigen den menjche,

J o A N N E s X : 11,12.

Ik ben de goede Herder : de goede Herder ftelt

z\n leven voor de fchaapen.

Maar de HuiirUug ^ en die geen Herder en is
^

wicn de fchaapen niet eigen en zyn , ziet den ii'olf

komen , en verlaat de fchaapen , en vlied : en de

iKolf g rypt ze , en vcrjtrooid defchaapen.

Öë
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Ds AAP.
Het lykc 'er na.

Maar dc:z,e, als onredelyke dieren , die de natuure vol-
gen , en voort gebrast zyn om gevangen en gedood tt^^

fusorden , dewyle z,y lajleren het geene zy niet en ver-
ftaan , zullen in baare verdorvenheid verdorven wor-
den. 2 Petrus H: 12.

Schyn
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Schynfcheelt van zyn.

H et hecfc een menfchelyke fvvier,

Maar evenwel, het is een Dier,

Hoe gaauvv eti arg in zyn bedryven,

Hoe ichrander door de flerren reeft.

Die 'c leven is in ider beeft,

'c Zal in 'c getal der Dieren blyven:

Veel menfchen gaan in menfchen fchyn,

Die in der daad maar dieren zyn

,

Dewyl zy met haar gantfe ieven

Bezorgen 'c weezen dezer tyd

,

In onbedachte Dierlykheid ,

En niec tot d'oorfprong zyn verheven.

Doch *t zyn geen dieren in *c geheel,

Van wegen het onfterflyk deel,

Dat tf)t wat hoogers is gefchapen

,

Maar zy bedryven apery,

In 't weezen* dat vergank'lyk zy,

En fpeelcn 't vruchc'loos fpel der Aapen.

Maar als 't dan na het einde fpocd,

Ontwaakt dat vonkje van 't gemoed,

S 2 r)a::r
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Daar rechte dieren niet van weeten,

Dan is de Geefl, de gulde tyd,

Ter menfchelykheid , elendig quyt.

En word van na-berouw gebeeten.

ó Menfch al zyt gy arg en fiioa,

Gy dorlt maar op een leedig ftroo
y

Met al uw werelds doen en laate

,

Want alles wat niet hooger gaat

,

Als in de dierelyke graad,

Dat komt de Ziele niet te baate.

't Is jammer dat zo eed'Ien flof

,

Van zulk een waardigen kom of,

Gelyk daar is het menfch'lyk leven,

Misbruikt word , en gelyk gefield

,

De domme dieren op het vekl
,

Daar *t tot zyn God zouw zyn verheven,.

o Menfch! zo gy een menfch wild zyn

,

Zo laat het niet bv menfchen fchvn

,

Maar weeft een deeg'lyk menfch van binnen ,•

Dat zich uw oogmerk ileeds verheft

,

In 't geen uw eeuwig heil betreft,

Dan zult gy zyn , voor fchyn gewinnen.

R o M E I-
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Romeinen IÏ: 19,20.

F
* n gy hctrouivd u zel'jcn te zyn een leidsman der

blinde, een licht da gcenc die in dinjierni^lje zyn:

Een onderrichter der on-ii'yze ^ \^en] eenkermee/ler

der onzveetende , hebbende de gedaante der kcnnijj'e en

der i\;uarheid in de ''xet,

z Ti.M o T H E us III: 1,2,3,4 ƒ.

En 'J^eet dit , dat in de Iaatfte dagen ontjlaan zul-

len zivaare tydcn.

Pf^am de menjchen zullen zyn liefhebbers vanhaar
zelveu

,
grldgierig , laatdunkit^e ^ hovaardige laftc-

: aars e den ouderen ongehoorzaam^ ondankbaar^

UIheilig ,

Zonder nattiurlykeliefde , onverzoenlyk , achter-

klappers , onmaatig , inreed , zn de, liefde tot de goede
,

Verraders , roekeloos , opgeblazen , meer liefheb-

bers der i'xllujlen dan liefhebbers Gods :

Hebbende een gedaante van Godzaligheid , maar
die de kracht der zeice verLochcnt hebben. Hebt ook

cenen afkeer van deze.

Judas vers 10, 11.

:1 laar deze , 'r geene zy niet en 'voeeten , dat Iafieren

zy: en 'r ^eene zy natuurlyk , als de onredclyke die-

ren , ijoeeten , in 't zelve verdei ven zy haar,

IVce haar , vmnt zy zyn den 'xeg Kains ingegaan ,

en door de verleidinge des loons Balaams zyn zy heencn

geflort , en zyn door de tegenfpreekinge Korè vergaan,

S 5
" ÜE
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De 1 1 o N I N G B Y,

Na den aard is..

Eet boninji;, mynzoone^ want hy is goed: en honing^
.zeem ts zoet voor uw gehemelte. Zodanig is de kenniffe
der wysheid voor uwe ziele: als gy ze vmd, zozalder
te.oomnge weezen: en uwe 'verwachtinge en zal niet
afgefnedcn worden. Spreuken XXIV; 13, 14.

Die
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Die 't goede ynindy Het goede vind.

A 1 vliegd de By op veele blominen

,

Nochtans zal hy met geenc dragt

,

Vdn gift, of andVe onaard kommen
,

Ai aar was en honing is zyn vracht.

Zo hoorden ook des menfchen zinnen

In haaren uitvlucht van 't gemoed,

't Fenyn te laaten aan de fpinnen
,

En haaien niet als hemels zoet;

Vergaarende een hert vol honing,

Zo deelden hem 't geluk niet mis,

Zo vond hy by de hoogde wooning

Een land , daar 't eeuwig Zomer is.

Daar zouw hy zich zo fchoon vermeiden

,

En vliegen veilig in en uit ,

En op de Paradys-bloem weiden

,

Daar wierd zyn weelde nooit geftuit.

ó Menfch tot hooger eind gefchapen

,

Als dat gy 't doodelyk fenyn

,

Van 's werelds ydelheid zoud raapen,

Uit bloemen van een fchoone fchyn

,

S 4 Ver-
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Verlaat den quaaden aard der fpinnen

,

En \vord een eed'le lloning-byj

Om 's herten korf vul züet> te winnen,

Dat u een eeua^ig voedfel zy.

w,
1 K R o N y K E N X X y 1 1 ï : 9

ant de HE ERE doorzoekt alk herten , en

hy verjlaat al het gedicht/el der gedachten : indien

gy hem zoekt ^ hy zal van u gevonden worden: maav

indien gy hem verlaat , hy zal u toi in eeu'Jiighcid

verft ooten.

Psalm XIX: 'o, u, 12.

De vreeze des HE EREN is rein , bc[laande

tot in eeirjoigbeid : de rechten des HEEREN zyn

waarheid, t'zaamen zyn ze rechtvaardig.

Zy Z')m begeerlyker dan goud , ja dan veelfyn goud ;

en Z'ietsr dan honing, en honing-zeeni

Ook word WiX) knecht dnor dezelve klaarlyk ver-

piaand; in 't houden van dien is ^rootcn loon.

Psalm LXXXM: 17.

Ik zoude u vcrzadip^d Mbcn met honing idt ds

rotsjleenen^

P s A L M C V : 4.

Fraar^d na den HEERE, en ^ynejlerkte: zoekt

^yn aqngezichte geduuriglyk.

Psalm
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Psalm CXIX: T03.

Hoe zoet zyn inve redenen myngehsmeltegc-iveeji

!

meer dan koning mynen monde.

Spreuken XVI: zu

Lieflyke redenen zyn ce>ic honing raat e ; zoet mor

de zicie , en medkyne mor het gebeente,

I T o o G E L I E D II: 3.

ylls een üppelhoom onder de hoornen des woitds ,

zo is myn Lief]te onder de zoonen : Ik hchbe grooten

Injl in zyne fchadiiwe , en zatter l^undcr:'] enzyhc

vnicbt is myn gehemelte zoete.

En Kapiffcl V : 16.

Zyn gehemelte is enkele zoetigheid , en al ivi^t (liVi

hem is , is gants hegeerlyk : Zulk een is myn Ucj-

jle ^ ja zulk een is myn 'oriendy gy dochters z\in Je
ruzalcni, [

J r, z A I A s L V : <5, 7.

Zoelt den IIE E R E tervoyJe hy te "einden is :

roept hem aan terivyk dat hy naby is.

De godlooze vÊrlaaten zynen "iveg , en de onge-

rechti^e man zyne gedachten: en hy hekeere zich tot

den H E E. R È , zo zal hy hem zyner ontfermen : en

:.t on%en God ^ ''juant hy vergeeft mcnig''ciildehk.

's 5
^ C)E
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De S P 1 N N e K o P.

De flrik leit verholt-n.

j^lzo zyn de paden aller die God 'vergeefat : eft de

'vernvaehtinge des huichelaars zal ijcrgaan. Vandenixel-

ken zyne hoope ivalgen zal: eu zyn ^vertrounven zal zyn

€€n buis der/pinnekoppe. Job VI 11: 13, i-f-

Al
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Alfchynd Vr 7iiet : Vaarfchuilt verdriet.

D,e Spinnekop dat leelyk beefl

,

Zo liftig door d'Aftrale geefl,

Is heel oidcnflyk in zyn fpinnen.

En onvermoeijelyk op de wacht.

De gantfe tyd , by dag en nacht,

Om naarftig zyne kofl te winnen :

Zyn looze val is niet van hout.

Of and're grove ftof geboiid,

Die bloot ftond voor bedachte oogen

,

Maar 't is een wcefzel, klaar en fyn
,

Dat zelfs fchynd open lucht te zyn

,

Zo word de fnelle vlieg bedrogen :

De gantfe wereld is een net.

Zo fyn en kondig uit gezet,

Met zyn behang'lykheid en weelden

,

Zo ecl, zo dun, zo net en klaar.

Als of 'er gants geen net en waar,

Hoe vrolyk dat het leven fpeelden.

Maar evenwel, men word verraft,

En eer men 't denkt zo zit men vaft;

De vyand komt met ruwe pooten,

Gelyk
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Gelyk een hongerige gill,

Die fleeds op zyne buuen pad.

Na zyn gevang'ne toe gefchooten

;

Dan weerd men zich met hand en voer

,

En is beangdigd van gemoed

,

Men wouw het warnet graag ontwringen.

Men heeft de goede raad veracht,

En met de wysheid maar gebclit,

Om vrolyk in de bogt te fpringen.

Maar wie dit klaar voor oogen ilaat,

Die zie , hoe 't met het vliegje ga:it

,

Dat hy de vrye uitvkicht fchroome,

En houw zich zelven binnen p.ial

,

Op dat zyn herte niet en dwaal

,

Om in het looze net te komen

,

Want fchoon al ziet gy geen gevaar.

Het herten- leed komt achter naar.

w,
Jou XVIII: 8,9.»o.

ant met zyne voeten zal hy in 't uet gci':-. pen

worden , en zal in het werre-garen ivandekn.

De firik zal \^hem~] hy de verjjène vutten: de

Jlriiikroovcr zal hem ovcri^elJigen,

Zyn touw is in de aarde verborgen ; en ?^yi,e

valje Qp het pad.

S P K L u-
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Spreuken V: 22, 23,

Den godicozcn zullen zyne ongerechtigheden van-
gen; en 11. et tie banden zyner zonden zal hy vaji ge'-

houden 'ivoruen

Hy zaljttran , om dat hy zonder tucht geweejl

is ; en in de grootheid zyner dwaasheid zal hy ver-

divaalen.

En Kapittel XI

V

: 27.

De vreeze des HERREN is een Jpring- ader

des levens ^ om af te -ivykcn van de firikken des doods.

LuKAs XXI: 34,35*.

En wacht u zehcn , dat uwe herten niet feeni-

ger tyd bezwaart en worden met brajjerye, endron^

kenfchap , en zorgvuldigheden dezes levens , en dat

u dien dag niet onvoorziens [ over ] en kome.

JVant gelyk een Jlrik zal hy komen over alle de

geene die op den gantfen aardbodem gezeten zyn»

I Thessalon: V: 2,

PVant gy weetet zelve zeer wel , dat de dag des

Hferen alzo zal komen gelyk een dief in der nacht.

D«
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De R A T en M U I S.

Ziet voor u.

En <ivachr u zclven , djir uwf herren niet te eeniger tyd

lezwaard en <woraen luet braffery^ en dronkenfcbap.en
ZO} ^^viildigheden dezes ie-vens , en dat u dien dag niet on-

"voorziens [over^ en home. IVant j^elyk een Ihik zal hy ko-

men over alle de geene die op den gantfen aardbodemge-
zi'ten zyn, Lukas X

X

! : 3 4, 3
5-. Voor^
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J^oorzichtigheid, Hier is ^tuwtyd.

Den open deur , die u begroet

,

ALc zoeten reuk van 't vers gebraaden

,

Op dat uw eetluil wicrd gevoed
,

Scnynd vry en vrank en zonder Ichaade

:

Maar wift gy *t dreigende gevaar,

Gy ging 'er niet om heene fpeeiL^n

,

Aiiegsktns nader, hier en daar,

Om eind'ling van den roof te deelen.

Maar vluchtig, was uw befte keur,

En ver van daar uw befte hoede;
De fnelhcid zouw zich van die Deur,

Als van het gaapend dood-graf fpoeden.

't Bedrog , met een beloerend oog

,

Zit vaft voor uw gezicht verfchoolen.

En fteekt zyn vinger naar om hoog,
Op hoop van uw elendig dooien.

i\omt gy te na, daar valt een flag.

Die u, al t'on verwacht doet beeven;
Te iaat bedacht , baard wee en ach

,

Gevangen is het vrye leven.

ó Alenfch ! die dit geftel beziet

,

En zelfs befchikt, met uwe handen,
Leerd gy uic dezen fpiegel niet

,

Om u te houden buiten banden

!

Is dezer werelds jammerdal,
Met geur van welluft uitgeftreeken

,

Niet een verradelyke v;il

,

Daar
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Daar zich zo veelen aan verkeekea?
Wat brengd den nederval der dood.

Het leven dat zich liet verleiden
,

Niet onvoorziens in anill en nood,
Wyl 't zyn gevaar niet zocht te myden

!

Die zich dan noch in vryheid vind,

Schuw zulke quaê gevaarlykheden.

Daar lufl een weinig lokaas wind
,

Eer hem de vlucht werd afgL-fneeden.

ó Vryheid van een ruim gemoed,
Men zy vernoegd met minder eeten ,•

Op dat uw aangenaame zoet,

Oneindig van ons werd bezeten.

D,
Spreuken X

1

: 6.

e gerechtigheid der vroomen zal ze redden

:

maar de trouwlooze i^orden gevangen in \_haare~\

verkeerdheid.

1 Thes salon: V: j»

PFant "wanneer zy zullen zeggen , Het is vrede:

en zender gevaar: dan zal een haajiig verderf haar

overkomen
,

gelyk de baarcns-nood cenc bevruchte

^[yrouvoe~\ : en zy en zullen 't geenfins onivlieden,

I TiMOTHEUS VI: 6,7,8,9,10.

Doch de Godzaligheid is een groot gewin met ver-

genoeginge.

Want



DER WERELD." öSi

fVant ivy en hebben niets in de wereld gebragt
,

het is openbaar , dat ivy ook niet en konnen iet daar

uit draagen.

Maar als wy "ooedfel en dehfel hebben , wy zul'

^ len daar mede "cergeu'je^t zyn.

Doch die ryk willen worden , vallen in verzoe-

kinge en [m] den Jtrik^ en [_in~] veele dwaaze eri

fchadclyke begeerlykhedèn , welke de menfchen doen

. verzinken in verderf en ondergang.

IVaiit de geldgicrigheid is een wortel van alle

qiiaad , tot welke zommige lujt hebbende zyn afge-

dwaald van het geloove , èn hebben haar zelveh met
veele Jmerten ddurfteeken.

Jakobus I: 13, 14, i^.

Kiemant als hy verzocht word , en zegge , Ik

worde van God verzocht : M'^ant God en kan niet

verzocht worden met het quaade , en hy zelve en ver-

zoekt niemant.

Maar een iegelyk word verzocht als hy van zyné

eigene begeerlykheid afgetrokken en verlokt word.

Daar na de begeerlykheid ontfangen hebbende ,

haard zonde : en de zonde voleindigd zynde , haard

de dood.

T Hè-f



18» BESCHOUWING
Het gevogelte.

Tot zynder tyd.

Ocb dat my iemant vleugelen , ah eener duive , ga»
ve ! Ik zoude hccne vlieden , waar ik blyven mogte.

Ziet , ik zoude verre weg/werven: ik zoude vernach"

ten in de woejlpie. Sela, Ffalm LV: 7, 8»

Het
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Het grove vlees en bloed,

fVeerhotid het vlug gemoed.

G epluimde Diertjes, fnel van vlucht

>

Die op uw uitgebreide veeren.

Gaat dry ken door de dunne lucht,

En 't lichaam vaardig kund regeeren>

Gy wint het ons in vlugheid of;

Wy , die als wormen , in onwaarde,

Zü machteloos, zo loom en grof,

Staag moeten lleunen op der aarde

:

Maar wacht ; daar komt noch weleen tyd.

Dat zy , die 't hert van d'aarde heffen

Uw lichte gang, hoe gaauw gy zytj

Jn fnelheid zullen overtreffen.

Wanneer den vrygelaaten geeft
,

Het huis van vlees en bloed ontheven,

Daar zy gevank'lyk is geweeft

,

Gaat in de zaal'ge vryheid fweeven.

ó Eeuwigheid ! 6 ruime lucht 1

Hoe ryk'lyk, en hoe ongemeeten j

Beloofd gy ons de vrye vlucht^

T 2 Ai
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Al zyn wy nu zo laag gezeten.

Al moet men nu op aarde gaan
j

Zo wy de hemel-lucht beminnen,

Zo wafTen onze vleug'len aan

,

Om vogelvlucht te overwinnen;

Psalm XXV: 1,2»

JL ot u, o HE E RE, hef ik inyne ziele op.

Myn God, op u vertrouw ik, en laat my niet hé-

fchaamt worden.

Psalm LXVIII: 14.

j^l Jaagt gj 'lieden tuffen twee rygen van fleenen ^

[_Z0 zult gy doch worden als~\ vleugelen eener duive^

overdekt met zilver ; en welker vederen zyn met uit-

gegravenen geluwen goude.

Psalm CIII: f.

Die uwen mond verzadigd met het goede : Uwe
jeugd vernieuwt als eencs Arends,

Psalm CXXIV: 7.

Onze Ziele is ontkomen als een vogel uit den Jlrik

der vogel-vangers y deJlrik is gebrooken, en wy zyn

entkomen.

S P R E U-
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Spreuken VI: ƒ.

RccJdet II als een Rhee uit de band [_desjaagers:']

en als een vugel uit de hand des vogel-vangers.

Je zAï AS XL: 30, 31,

De jonge zullen moede en mat worden, en dejon-

gelingen zullen gewijjelyk vallen.

Maar die den HEERE verwachten, zullen de

kracht vernieuwen , zy zullen opvaaren met vleuge-

len
,

gelyk de arenden : zy zullen loopen , en niet

moede worden , zy zullen wandelen , en niet mat

worden.

Klaaglied: III: 40,41,42.

Laat ons onze wegen onderzoeken , en doorzoe-

ken^ en laat ons wederkeeren tot den HEERE,
Laat ons onze herten opheffen , mitsgaders de han-

den^ tot God in den Hemel, \_zeggende ,']

IVy hebhen overtreeden , en wy zyn wederfpannig

geweejh ,
[^daarom'] en hebt gy niet ge/paard.

''-*,

T 3 .
De
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De hen.

r^iet vruchteloos.

Jerii^caiem , Jeruzalem , gy die de PropheetcH doodet,

en Jlcemgt die tot u gezonden zyn , boe menigmaal

bebbe ik uwe kinderen tvoillen by een 'vergaderen^ gely-

kcT'jjyi een benne baarc kiekens onder de vleugelen [ver^-

gaderd^y en gy-lieden en bebt nietgewild ? LukisXIIl:

vers 34.» V Ont-
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V Ontfangen. Moet ook langen.

H.
ct Hoentje neemt en geeft, haar word de koft ver-

fchooren

,

lin van haar vruchtbaarheid word weêrdekoftgenoo-
ten:

VVaarblyfcdemenfch ,zolanggehuisveften gevoed.

Met daag'lyks onderhoud , van veelerhandegoed ?

}\y fchart, en eet, en drinkt, en weet maar van ver-

teeren,

En geeft geen vruchten , op den tafel van zyn heere.

De vruchten die hy geeft ontfangd zyn meefterniet;

Hy brengt ze buitens huis, in 't neft dat Wereld hiet»

IVlaakt veelgekaakel , fpeelddebaas, en byt de goede,

Die nut en dankbaar zyn , voor 's hecren werfen voede.

En zo men noch een form , van vruchrs gc\) ken vind.

Zo is het fchoone fchyn , een leegedop vol wind*

Onvruchtbaar menlchen-kind; daar zyn dan, groote

reden

,

Om zo van Honden aan in bererfland te treeden.

Eer dat de hand des doods zich tegcns u bereid'

,

En 't fcherpe fneimes udeslevenskeelaffnyd.

Wat hebt gy voedfel in uw vrucht'loosheid verflonden

!

l>y daag d'aitweiding , en by nacht het neft gevonden

,

In tyd ter beetVing, door uw 's Heeren lang geduld.

Wiens goedertierenheid , uw maat heeft opgevuld.

T 4 Her.
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|-]erfteldunoch,omvoorrs een goede vrucht te geevcn,

Zo word gy liefen waard , en zult in weelde lecven.

D,
Psalm XCII: 14, i^, ^6.

ie in bet Huis des HE EREN geplant zyn,

dien zul gegeeven worden te groeijen in de voorhoven

onzes Gods

In den gryzen ouderdom zullen zy noch vruchten^

draagen : zy zullen vet en groene zyn ,

Om te verkondigen^ dat de HE ERE recht is:

fiy is myn rotsjleen , en in hem en is geen onrecht,

Jezaias LV: 7*

De godlooze verlaat e zynen weg ^ en de ongerech-:

tige man zyne gedachten : en hy bekeere zich tot den

HEE R E , zo zal hy hem zyner ontfermen : en

^ot onzen God, want hy vergccjt msnigvuldiglyL

EzECHiEL XV^II: 23.

Op den berg der hoogte Ifraè'ls zalik hem planten ;

en hy zal takken voortbrengen , en vrucht draagen ,

en hy zal tot eenen heerlyken Ceder worden , dat on-

der hem woonen zullen alle gevogelte van allerlei

vleugel ; in de Jcbaduwe zyner takken zullen ze

"ddüonen.

Lu-
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Luk AS III; 8.

Brengt dan vruchten mort der bekeering waar-
dig,

JoAN NES XV: 8.

Hier in is ?nyn Vader verheerlykt , dat gy veel

vrucht draagt : en gy zult myne Difcipekn zyn,

Eii Vers i6.

Gy en hebt my niet uitverkoren: maar ik hebhe u

uitverkoren , en ik hebhe u gefield dat gy zoud hee-

nen gaan en vrucht draagen , en [_dat~] uwe vrucht

biyvi". op dat zo wat gy van den Vader begeeren zult

in mynen naame , hy [ji] dat geeve.

Galaten V: 22.

Maar de vrucht des Geefis, is liefde ^ blydfchap ,

vrede ^ langmoedigheid
^

goedertierenheid
^
goedheid^

geloove ^ zachtmoedigheid ^ maatigheid,

Eph EZ EN V: 9»

l^Vant de vrucht des Geefts is in alle goedigheid
^

en rechtvaardigheid , en waarheid.

Philippenzen I: ii.

Vervuld m^t vluchten der gerechtigheid , die door

Jezus Chrifius zyn tot heerlykheid en prys Codes,

T 5 De
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De duif,
Zy zyn gewend.

Och dat my iemant "üleu^elen , ah eener diiive
,

^ave ! Ik zoude beenen vliegen , nxiaar ik blyven mogte.
Pfalm LV; 7
Myne Ziele ^ keerd weder tot uwe rujie , avétfit de

HEERE beeft aan^u wel gedaan, Pfalm CX VI: 7.

l^ooit
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Kooit vcrd ; Van V Hert.

H et Duifje heefc de vrye vlucht

,

Van uit het neft in d'open lucht

,

Doch houd zich zelven binnen paaien

,

En vliegd alleenig heen en weer
,

Tot een gefbaage wederkeer
,

En zonder ver van huis te dwaalen.

ó Zinnen! die in 's menfchen Hert,

Als in haar nefl: bevonden werd

,

I\!ogt gy dit van het Duifje leeren
,

Om in uw uitgang , die gy doet , .

In dit of dat, dat weezen moet,

Geftaag wéér tot uw hert te keeren

,

Zo vond den Havik of de Gier,

U niet ten roove daar of hier
,

Als gy te ver van honk gevloogen
,

In wilderniflen waart verdwaald.

Waar uit den Arend voedfel haald
,

En gy u leelyk vond bedrogen,

o Zinnen! die zo vluchtig zyt,

In d'open lucht van dezen tyd.

Weeft wel bedachtzaam op uw hoede.

Maakt



292 BESCHOUWING
Maakt uwen uitgang nimmer veer

,

Keert alle oogenblikkeo wcer,

Tot uwen Heer , die u moet voeden.

D
Genesis VIH: 8,9,10,11.

aar na liet hy eene duive van zich uit , om te

zien of de wateren gelicbt waaren van boven den

aardbodem.

Maar dg duive en vond geen rujie voor het hol

baares voets : zo keerde zy weder tot hem in de Ar-

ke\ want de wateren waaren op de gantIe aarde: en

hy Jiak zyne hand uit , en nam ze , en bracht ze tot

zich in de Jrke.

En hy verbeide noch zcv^&n andere dagen: doe liet

hy de duive wederom uit de Arke.

,

En de duive quam tot hem tegen den avond- tyd,

en ziet , een afgehrooken ul\f-blad was in ha aren bek:

zo merkte Noach ^ dat de wateren van boven de aar-

de gelicht waaren.

Jez AI AS XLV' : 22»

Wendet u na my toe , wordct behouden , alk gy
einden der aarde : w^it ik ben Gud , en niemant

meer.

En Kapittel L X ; S,

Wie zyn deze, ^die'] daar komen gevloogen als een

*0)olke , m ah duiven tot baare venjlers ^

Jere.



Der Wereld.

Jeremias VITI: 7.

293

Zelfs een Oyevaar aan den Hemel , 'wect zyne

gezette tyden , en een tortelduive , en kraan, en

z-j:aluwe , ncemen den tyd haarer aanhmjie "waar

:

maar myi volk en weet het recht des HEEREN
niet.

Klaaglied: III: ^o, 41, 42.

Laat ons onze njoe^en onderzoeken , en doorzoe-

ken , en laat ons 'wederkeeren tot den HEER E,

Laat ons onze herten opheffen, mitsgaders de han-

den , tot God in den hemel
, [ zeggende , ]

IVy hebhen ovcrtreeden , en 'Wy zyn wederfpannig

geixeejl
, [ daarom ] en helt gy niet gejpaart.

]VI ATT HEUS X.: 1^.

Ziet , ik zende^ u als Schaapen in 'f midden der

Wolven : Zyt dan voorzichtig gelyk de Jlangen , en

bprecht gelyk de duiven.

tm
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De S W A A N.

Wit) is de rechten aard.

tVaft my wel van imne ongerechtigheid : en rei-

tiigd my van myne zonde. Ffalni LI: 4/
Ontzondigt my met yzop , en ik zat rein zyn : wajl

ffiy^ en ik zal witter zyn alsfneeiuv. Vers o*

Ver-



D E R W E R E L D. 295

Verandering , Verhoogd een ding.

De Warer-vogel, uithetoever-neftgebooren,

Koan by der Jeugd van hoofd tot voet in ^c graauw^

te vooren

:

Zo wall hy op , en word met grootheid aangedaan

;

Maar is, eerlang, als fneeuws een fchoone witte

Swaan.

Befpicgcld u , 6 Jeu^d , op *s werelds weelden ftroo*

men,

In 't haat'lyk zonden graauw , tot jaar getal gekomen

:

Al lto )t en oud genoeg , om in dat kleed te gaan

,

Veranderd uw gewaad, en doet de witheid aan.

Die eed'le witheid, van het Zielen Heil der deugde,

Behaag'lyk in Gods oo^^ , en d' Eng'len tot een vreugde.

Dan zal de Koning van het hemelfe Paleis,

U in den Lufthof van het Zalig Paradys,

Doen zwemmen, op 'c Chriftal, derklaarewaterbec^

ken j

Langs geur*ge boorden, zeer behaag'Iykheengeftree-

ken 5

Om nooit te hong'ren , wyl daar uw begeerte vind,

Wat uw gedachte tot verzadiging bemind

:

En nooit zal u een hand tot zyne fpys bereiden.

Maar eeuwig , eeuwig zal uw leven zich vermeiden.

riuii
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Pluis dan de eerfte veer, op datzyheenedryf

Een aangenaamer pluim bedclvkeuwgantfclyr,*

Want buiten deze ftaat, zytgy een misbehnagen
,

In waardige oogen , die uw óngedaante zagen.

Gelyk de Swaan in 't graauw, geen rechte Swaan

gelykt.

Zo lykt de menfch geen mcnfcH , eer hy de deugd

bereikt.

w
PsalA XXXVII: 27.

yk af van het quaacle , en doet het goede ; eii

Vöoond in eeuwigheids

Prediker IX: S.

Laat uwe kleederen trailer tyd wit zyn : ende en

laat op uwen hoofde geen olie ombreeken,

Jez AiAS I: ld, 17, 18.

IVaJfet ü , reinigt u , doet de boosheid u wer han-

delingen van voor myne oogen weg , laat af vari

quaad te doeri.

Leert goet doen , zoekt het recht , helpt den ver-

drukten : doet den Weezen recht , handeld de twifl-

zaake der Weduwen.

Komt dan , en laat ons fzadmen rechten , zeid

de HE ERE ' Al waaren uwe zonden alsfchar-

laken , zy zullen wit worden , als fneeuw , al

waaren zy rood , als karmozyn , zy zullen worderi

als \_witte'] wolle,

E P H Ê•
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Ephezen IV: 22,23,24»

[Te "oecten] datgy zoiidet afteggen , aangaande dê

voorige "xandel'mge , den ouden mcnfche , die verdor-

ven "xvrd door de bcgeerlykheden der verk'idinge :

Rn dat gy zoiidet vcrniewwt worden in den geeft

Uuoes gcmocdi

:

En den nieuwen VAcnfche aandoen^ die na God ge'"

fchaapen is in •waare rechtvaardigheid en heiligheid.

Kolossen SEN III: 8,9,10.

Maar nu legt ook gy dit alles af , [^namelyk^

gramfchap , toornigheid
, quaadheid , lajleringe , vuil

fprecken uit uiven mond.

En liegt niet tegen malkanderen , dewyle gy uit

gedaan hebt den ouden menfche met zyne werken :

En aangedaan hebt den nieuwen [_menfche~] die

vernieuwt word tot kennilJe , na het evenbeeld deS

geenen die hem gcjchaapcn beeft»

I Petrus I: 22,2^.

Hebbende [jlan'] uwe zielen gereinigd in degehoor-

zaamheid der waarheid , door den Geeft , tot onge-

veinsde broederlyke liefie ^ zo hebt malkanderenvuu-

riglyk lief uit een rein herte

:

Die gy wedergeboren zyt niet uit vergankelyken
,

maar l_uit^ onvergankelyken zaade^ door het levende

en eeuwig blyvende woord Gods,

De
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De mos.

^ Hoe veel te meer de incnfch.

En worden niet vyfmoskens ^verkocht voor tn^ee pen-

nin^skens ? en niet een "oan die en is "ooor God verbeeten,

ja ook de bairen uwes boo'di zyn alle ^etelt. En vra/l

dan niet: gy gaat veele moikens te boven, Lukas XII:

^^"''7-
Hoc
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Hoe hooger goed , Hoe meer' behoed.

VJraauw Mo5Jen, onder 't klein gediert,

Dat in de lucht en op der aarden.

Zo wel gemoed en weelig tierd
>

Al zyt gy zeer gering van waarden

:

't Is hoog , wanneer 't gemoed betracht,

Hoe gy , zo laag , in graad gezeten
,

Van d'Allerhoogfte word gedacht,

En voor hem niet en zyt vergeeten.

Dat trooft het menfchelyke hert,

Op dat hy uit dien fpiegel leere,

Hoe hy veel min vergeeten werd

,

Of ongedacht zy by den Heere.

ó Ziel vergeet gy zyner niet,

Hy zal u nimmermeer vergeeten,

Die alles van naby beziet.

En d'üorfprong is van alle weeten.

Erkent die groote waardigheid

,

En 't heil van zulk een grooten zegen

,

Dat d'allcrhoogfle Majelleit

,

Zyn oogen hecfc op uwe wegen.

V 2 Den
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Den Koning die het land regeerd

,

Mag uwe naain , noch Itaat niet weeten

,

üp dat gy by hem wicrd ge-ecrd

,

En hoog in achting waard gezeten :

Maar God, die niemant hooger heefc,

Weet al uw gantfe doen en laaien

,

Zo gy oprecht van herten leeft,

Dien Vader zal u nooit verlaaten.

H
Job XXXVI: 7.

y en ontrekt zyne o^gen 7iiet van den Recht vaar-

digen , maar met den Koningen zyn ze in den thrann i

daar zet hy ze voor ahoos , en zy -worden vcrbee-

ven.

Psalm XXXIII: iS.

Ziet , des HEER EN ooge is over de geene die

hem vreezen , op de geene die op zyne goedertieren-

heid hoopen.

Psalm XXXIV: i6.

De oogen des HEEREN zyn op de Recht-

vaardige; en zyne ooren tot haar geroep.

Psalm LXXXIV: 4.

Zelfs vind de tnojje een huis , en de zwaluwe een

nefi
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nefl 'üoor haar , daar ze haar jouirsl'ens legt , by

ujjc altaaren HE ERE der heirfchaaren ^ myn
Kun'rig , en myn God,

Psalm CXIII: ^,6. 7.

Wie is geJyk de HE ERE onze God ? die zeer

hooge 'Wound
,

\

Die zeer laage ziet ; in den hemel , en op der

aarde.

Die den geringen uit den Jl of opricht : [_€n'] den

nooddriiftigen uit den drek verhoogd.

i
JVl ATTH EUS VI: 2^. \

<

yhnziet de vogelen des hemels , dat zy niet ek

zaaijen^ noch en ?naaijen ^ noch en verzamelen in de

Jchuuren , en wxe hemelfe Fadcr voed [ nochtans _"]

dezelve : en gaat gy dezelve niet [zeer'] veel te ha-

ven ?

En Kapittel XX VI II; 20.

En ziet ik ben met ii-liedcn alle de dagen , tot cte

voleindinge der 'wereld.

1 Petrus III: 12,

JVant de oogen des Herren zyn over de rechtvaar-

di;^e , en zyne oor en tot haar gebed : maar het aan-

gezicht des Meeren is tegen de geene die quaad doen.

V 3 Dr,
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D2 P A A U W.

Schoon voor 't oog.

Df vreeze des HEEREN is, te haaten het quaa-
de^ de hoovaardigbeid , en den hoogfnoed ^ endenquaaden
nveg: ik baate ook den mond der ierkeerdheden. Spreu-
ken Vill: i^.

Als
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Als gy laatdunkend word

^

henkt 'nat Vr aan u jchort.

D,Lv^e P.inuw fteekt boven veelen uit,

Van 't giüut gLll::cht en foort Her veeren;
Doch wien behaugd 7,yn ll>-chr geluid,

Om 't luillVtnd oor daar toe te kecrcn?
Al zyn Sieraiid is maur voor 't 00^

,

Bchalven die iwee zwarte voeten:

Hy heft zyn pronk met moed om hoog

,

Doch die zal baall wéér viüen moeten,
Wanneer hy d^ti^ pooten ziet,

Dewyl hy nevens die aanfchoiiwen,

(Geraakt tut ichaamte en verdriet)

Zvn trotfe moed niet kan beh'.uiwen.

Wat ziet m'er \'eel van Paauwen aard,

Die opgefchikt met rcho(^ne kleeren

,

((n yd'le o^gen üef en waard)

yi-^i pracht c*ii moed voor 't oog braveeren?

Ma^r let men eens op haar ^e'uid

,

II )e 't werk van binnen flaar gefchocren

,

Zo Icomc 'er nic:ts bemmlyks uit,

Y):\i waarditr is om na te hooren.

Want al den ophef en den zang.

Is van de wereld en h)ar dingen.

En al haar heele leven ling,

Is ciit het deuntje dat zy zingen.

En anders is 'er niets ,* hoewel

Daar veekyds onder komt te fpeelen,

V 4 Een
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Een fnoode fchorheid uit c!e hel,

Het oor der wyshcid tot verveelen.

Doch 't leelyk van de zwarte voet,

Daar fch} nen zy niet van te weeten

,

Gelyk de moed des V^ogels doet,

Maar 't blyft haar leven hng vcr^eeten.

Die vuile voet daar 'c zo mee ftaat

,

Dat hy langs kromme en qaaade wegen,
Daar mede fnel ter helien gaat,

Tot haar de Dood heeft vat gckreegen

,

Wanneer men deze voet betracht,

Dan valt de Paauwe-ftaart met macht.

D
i Samuel XVI: 7.

och de HEERE zcuk lot Smmiel , En ziet

zyn gejlalte niet aan , noch de boop^te zvierjlatuure
,

want ik hebbe hem ver'Worpen : want bet en is niet ge-

lyk de menfche ziet , want de racnfchc ziet aan dat voor

gogen is , maar de HEERE ziet bet herte aan.

Spreuken XI: 2.

Als de hoovaardigheid komt , zal de fchande ook

komen : fnaar met de ootmoedige is wysheid.

Jezaias II: 10, ii , 12, 155I4, ï)-, ló.

Gaat in den rotsjleen , en verbergd u in den fiof^

van wegen den Jcbrik des MEEREN, m om de

if^erlykJmd zyner Majejleit^

De.
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De hooge ocgen der menfchen zullen vernedert 'wor-

den , en de bio^^bcid der mannen zal neder gehooi^cn

ivurden , en de II E E RE alleen zal in dien dage

verheven zyn,

IVant de dag des HEEREN der Heirfchaa-

ren zal zyn tegen allen hoovaardigen en hoogen, en te-

gen allen verhcvenen , op dat hy vernedert -voorde*

En tegen alk hooge en verhevene cederen van Li-

banon , en tegen alle eiken van Bafan.

En tegen alle hooge Oergen , en tegen alle verhe-

vene heuvelen.

En tegen allen hoogen toorn , en tegen allen vaflen

muur.

En tegen alle fchepcn van Tharfis , en tegen alle

geuoenji e J'childeryen .

Luk AS XVI: 19.

En daar ix^as een zeker ryk menjche , en was ge^

lleed met purper en zeer fyn lynwaad , leevcnde alle

dagen vrolyk en prachtig.

I Petp. us III: 3,4.

ÏVelker verfierfel 2r , niet 'f geene uiterlyk is
,

[7;^-

Jlaande'^i in het vlechten des hairs , en omhangenvan

goud^ of van kleederen aan te trekken:

Maar den verhortien menfche des herten , in het

onverdefffelyk \_verjïcrfel^ eens zacbtmoedigen en

Jlillen gecjls ^ die kojlelyk is voor God.

V 5 E>^
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De nachtegaal.

Düor 't gehoor protfi men 't binnen IV,

Be goede menfcbe hreu^t bt goede voort , uit dot

goeden fchat zyns herten: en de qitaade ftienfcbe bnngt

bet quaade voort uit den quaaden Jchat zyns herten.

Want uit den overvloed des herbenpreekt z^ncn mond.

Lukas VI: 45'»
Klein
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Klein vnmnaat^ Groot van Daad.

L'e Nachtegaal zo klein en graauw

,

Zo onaanzien'lyk voor de oogen ,*

In tegenftelling van de Paauw
,

Draagt in den boezem zyn vermogen.

Van binnen gaat zyn fchoonheid liit

,

Die zyn vvaardy en lof doet ryzen

,

Dat fchel en aangenaam geluic,

Dat maakt dat hem de tongen pryzen

:

Zo is den vroomen voor het oog

In 't aanzien van geringe waarde

,

Zeer klein en lang, by 't werelds hoog,

En onaanzien'lyk op der aarde:

Van binnen draagt hy zyn waardy

,

Die openbaart zich aan de ooren,

Der geene die niet doof en zy.

En fchuone flemmen kift te hooren;

Want 't is gellaag van 't hoogde goed.

Van 't Hemelryk en 't zalig leven,

En hoe het overtuigd gemoed

,

Zich tot dat erfdeel zal begecven.

Steekt dit üeraad ni'jt heerlyk uit^

By
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By pranldery van fchoone veere,

En alles wat niet veel beduid

,

Van dingen zonder lof of eerc ?

Al gaat hy dan voor fimpel door,

Zo klein en ongezien voord'ooge,

Zyn Item is lieliyk in Gods oor,

Dal heft hem boven al het hoogc.

G
Psalm XXVIII: 6,7.

dooft zy de HE E RE; want hy becfc de

fiemme myner fmeekinge gehoor t.

De HF. ER E is myn /terkte , en myn fchikl , op

hem heeft myn herte vertrouwt , en ik ben gchol

pen ; dies fpringt myn hcrte van vreugde , eii ik zal

hem met myn gezang loeven.

TsALM LXV: 2.

De lofzang is [in'] Jlilheid tot Uy 6 God, inZion:

en u zal de gelofte betaalt worden.

Psalm LXXXIX: 13.

Gelooft zy de HF. F. RE in der eeuwigheid,

Amen
,
ja yimen.

Psalm CXIII: 1. 3.

De Naame des HEEREN zy gepreezcn , van

nu aan tot in der eeuwigheid.

Van
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Fan den opgang der zonne af ^ tot haaren neder^

gungy zy (ie Naamede MEEREN geboft.

Ma TT HEUS XVIII: 2,^,4.

En Jezus een kindeken tot hein geroepen hebbende
,

jlelde dat in 't mulden van haar.

En zeide , voorwaar zegge ik u , indien gy u niet

en veranderd , en word gelyk de kinderkens , zo en

zult gy in het Koningryk der Hemelen gecnfins in"

gaan.

Zo wie dan hem zelven zal vernederen gelyk dit

kindeken , deze is de meejte in het Koningryk der

Hemelen.

LuKAs XIÏ: 32.

En vrèejl niet
, gy klem kuddeken : TVant het is

ti'.ves Vaders welbehaagen u-lieden het Koningryk te

geeven.

2 K o R I M T H E N IV: ^,7.

IVant God die gezegt heeft dat het licht uit de diii-

Jlcrnijfe zoude Jcbynen , is de geene die in onze her-

icn gefcheenen heeft, om [^te geeven'] verlichtinge

der kenniffe der heerlykbeid Gods 'm 't aangezichte

van Jezus Chrijliis.

Maar wy hcbl'én dezen fchat in aarden vaten
,

op dat de uitneementheid der kracht zy Godes , en

niet uit ons.

De
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De V 1 S S E N.

Den goede Goed.

.
En Jezus nvandeiende aan de Zee van Gaiilea , zar^

trjjee broeders [jmmentlyk'] Siwon gczegt Petrus , en An-

dreas zynen broeder , bet net in de zee werpende : (want

zy waaren vijjèrsj En hy zeide tot baar , 'njolgt my na , en

ik zal u "jijjers der menjchen maaken, Afactlr. i V: 1 6 , * 9»

Laat
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Laat vaJfe vryhcid, Tot waare blyheid.

o Vw.Jroote Zee, van *t tyd'Iyk leven
,

In wien de menfci'ien heen en iveêr,

Krioelen, weem'li^n endefweeven,

Gelyk de Viflen in het Meer :

Een visnet laat zyn looden hangen
,

En ftrekt zich wyd langs 's werelds flrand,

ü Vrye Visje laat u vangen

,

Zo valt gy in een goede hand.

Gy zult door zyn geweld niet derven

,

Al raakt gy uit uw Element,

Mi\T beter Element be-erven,

Dat uwe vreemdheid noch niet kend,

Gy word uit woedend zout genomen,

Dat niet als iladig golven deê,

En zult in 't klaare water komen

,

Van eene (lllle en zoete Zee.

Daar zal geen eet-op u bejaagen,

Noch 't uitgeworpen looze aas

,

Uw 'eed'le vryheid ooit belaagen.

En trekken tot een droef helaas.

Maar onbekommert zult gy zwemmen.
En
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En fpeelen vrolyk heen en weer

,

In weelde en wellufl zonder temmen

,

In 't zoete klaare en ruime Meer;

(Geheel en al met licht doorfchecne
, )

En onder duizenden bekend.

Ó Waarde Ziel daar komt gy heene,

Wanneer- gy in Gods net belend
,

En dat 's eerfl: uw recht Element.

Ma TT HEUS XïII: 47,43,49.

ederom is het Koningr'^k der hemelen gclyk een

net ge'ijoorpen in de Zee ^ en dat allerlei foorten [yan

vijfen'j fzaamen brengt :

Het v:clke wanneer het vol gezvordcm is ,
\^de ''Sif-

fers^ aan den Oever optrekken , en nederzittende ke-

zen het goede uit in [haare^ vaten , maar het qiiaa-

de zverpen zy wech,

yJlzo zal het in de voleindinge der eeuwen wee-

zen ; de Engelen zullen uitgaan , en de booze uit het

midden der rechtvaardigen affcheiden.

ROMEl NEN VI: 13.

Noch en Jlelt uwe leden niet der zonde tot wape-

nen der ongerechtigheid : maar Jlelt 11 zelven Gode ,

als uit de dooden leevendig \_geworde}{] zynde ^ en

[/?<?/^] uwe leden Gode tot wapenen der gerechtig-

heid.

En
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En Vers 16,17518,19,20521321.

IVcet gy niet dat wien gy u zehen fielt tot dienft-

knechten ter gehoorzaamheid , gy dieiijthnechten zyt

des geinen dien gy gehoorzaamt , of der zonde tot da

dood, of der gehoorz.iamherd tot gerechtigheid'?

Maar Gude zy dank , dat gy [w^/] dicnjUnech-

ten der zonde ijoaart , maar [_dat'] gy [^nu'] ijan her-

ten gehoorzaam ge'joordcn zyt den voorheelde der lee^

re , tot het -welk gy overgegeeven zyt :

En viy gemaakt zyndc van de zonde , zyt gemaakt

dienjt knechten der gerechtigheid.

Ikjprrcke op vienjchelykcr "uoyze , om der zwakheid

u'Jies vlees uoille. IVant gelyk gy uwe leden geftelt

heht [om] dienfibaar [te zyn'] der onreinigheid , efi

der ongerechtigheid tot ongerechtigheid , alzo Jlelt nu

irjoe leden [oni] dienjlbaar [te zyn^ der gerechtigheid

tot heilt(rmaakin'ze.

IVant due gy dienflknechten waart der zonde ^ zo

waart gy vry van de gerechtigdheid.

IVat vrucht dan had gy doe van die dingen daar

ov r gy u nu fchuamdl IVant het einde der zelve is

de dood.

Maar nu van de zonde vry gemaakt zynde , en

Gode dienjlhaar gemaakt zynde , hebt gy uwe vrucht

tot heiUgmaakinge , en het einde het eeuwige leven.

Jakobus I V : 10.

Vernedert u voor den Heere , en hy zal u vct-

boogen.

X Di-
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De kleine vis.

Laat maar dry ven»

^
De Hfere HEERE beeft gefwooren by zyne hei^

iigbeid , dat Vr , vet dagen over u-lieden zullen kometi;

dat men u zal optrekken met baaken , en uwe nakome-
Hnzen met vis-angelett^ Amos 1 V : 2»

En
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En proeft zo graag'lyk niet.

Wat zich behaagyk bied.

G clyk het aas den hoek bedekt.

Waar door het Visje werd bedrogen

,

Zo dat men 'c uit zyn vryheid trekt.

En brengt tot greetigheids be-oogen

;

Zo dekt het wereldle vermaak,

(Dat lok- aas voor de arme Zielen)

Des boozen vyands helfe haak.

Op dat zy in zyn vangft vervielen.

Dies is het beter dat men vad

Van al het zoete en het fchoone,

Dat op den boom des werelds wafl:^

En zich aanminnig komt vertoonen.

Men (Iryk het wyzelyk voorby.

En houw zich foberlyk te vreden.

En zo zyn dierbaar leven vry,

In 't fchroom'lyk water hier beneden J

. Tot dat men in den vloed der tyd

,

Zo lang den flroom heeft opgezwommen,

Tot dat men in de Eeuwigheid

,

En 't Hemels water is gekommen,

X 2 Al
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Al wat dan daar de luft ontmoet,

Is veilig, met geen arg bezeten,

Van binnen als van buiten goed

,

En zoet, om fmaaklyk op te eeten.

ó Ziele ! 't leven is hier kort,

Wy moeten onze lufl betemmen
,

Op dat men niet gevangen word,

Maar eind'ling 't eeuwig heil bezwemme.

D,
Spreuken XXVïI: 12.

e kloekzinnige ziet het qiiaad , [_en~] verher n^t

zkh : de jlecbte gaan hcencn door
,

\_en~\ worden

gepaft.

Prediker IX: 11 , 12.

Ik keerde my , CJi zag onder de Zoime , dat de

loop niet en is der Jnellen ^ noch dejlryd der helden,

noch ook de fpyze der 'j^yzen , noch ook de rykdom

der verjtandigen , nocb ook de giinjte der wel wceten-

deriy maar dat tyd en toeval allen dezen weder-

vaart.

Dat ook de menfohe zynen tyd niet en iveet
,
gelyk

de vijjen , die gevangen worden met her hooze nette;

en gelyk de vogelkens , die gevangen wjrden met den

Jirikke: gelyk die
^

[^/xo] worden de kinderen der

menfchen verjlrikt , ter hoozer tyd , wanneer dezel-

ve haajlelyk over haar valt,

H A B A-
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Habakuk I: 14, 15'.

En [_
'joaaram ] zond gy de menfchen maaken , als

de vijj'èn der zee ? als het kruipende gedierte , dat

gceneri heerjcher en heeft?

Hy trekt ze alle met den angel op , hy vergaderd

z^ in zyn garen , en hy verzamelt ze in zyn net

:

daarom verblyd en verheugd hy zich,

LuKAsXÏI:i^. \

^En hy zeide tot haar : Ziet toe , en wacht u van

de gierigheid : want het en is niet in den overvloed

[ gelegen
, ] dat iemant keft uit zyne goederen,

Ephezen V: 15, \6,

Ziet dan hoe gy voorzichtiglyk wandeld : niet ah
onwyze , maar als wyze.

Den tyd uitkoopende , dezvyle de dagen boos zyn,

2PetrusIII:i7-

Gy dan , geliefde
, [ zulks ] te vooren weetende ,

wncbt u dat gy niet door de verleidinge der grouwe-

lyke menfchen mede afgerukt en word , en uitvalt

van uwe vajligheid.

X 3
Op
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De G R o o T e vis,

't Is Monftereus.

ïVant wanneer zy zullen zerx^n , Het is vrede : en

zonder gevaar : dan zal een haajïig verderf baar over-

/ornen^ gelyk de haarens-noodeene bevruchte [vrouwe'] f

rjÊ zy en zullen V geenfim ontvlieden, i Theflhlonifen-

V:3.
Wie
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JVie na profyt verlangt.

Zie dat hy V rechte vangt.

A I is het monfler vreeflyk groot,

De menfch die helpt het aan zyn dood ,

Zyn lifc kan 't alles overhceren :

Maar 't Monfler van der zonden lull,

Laat hy met vreden en geruft

,

In 't roode Meer des bloeds brüveeren.

Hoewel, ging hy na wysheids leer,

Dat Monfler-dier met moed te keer,

Men zouw een grooter buit erlangen.

Als honderd duizend vaten Traan

,

Behaalt door 't jaagen en verflaan
,

Der Walvis , die men heeft gevangen,

't Zouw hem geen Hinkende olv zyn

In 't vat des lamps, om avond-fchyn

Voor 't tydelyk gezicht te geeven

;

Maar in de lamp van zyn gemoed,

Een baifem Olytje, dat voed.

Het Eeuwig licht van 't Zalig leven.

Al is hy anders flout en fnoo.

Hier is hy bot , verfaagt en bloo

,

X 4 Op
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Op dat hy zyn profyt vergifTe,

Terwyl zyn overtuigde Geeft
,

Den fl:ryd op *t Dier der zonden vreefl,

Zo moet men dan het voordeel mifTjn.

Doch, flolFe fchruppeljeusheid , weet,

Dat zulk gedrocht dut Zielen eet,

Zich niet onthoud in Groenlands (Ireeken,

Of elders waard, van honk of veer,

Op dat het u in 't minft niet deer,

Als *t quaad dat ver is afgeweeken

,

Maar dit gedrocht, tot groote fchaê,

Is 't leven van de mcnfch zo na.

Dat zyn gevaar niet is t'ontwyken

;

Want van uw eigen hand gevoed.

Onthoud het zich in vlees en bloed,

En kan uw arme Ziel bereiken.

Bekoort u dan geen grooten loon

,

Om dat te vangen en te doon.

Zie voor u dat gy nier ten laatfle
,

Met lyf en ziel en in 't geheel

Word ingefwojgen door zyn keel

,

En hy met ii t^r afgrond haafle»

GzNEr
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Genesis I; ii.

r 11 God fchiep de groot e IFahiJJen : en alk leven-

de zvremelende Ziele , ivelke de ivateren overvloedig-

lyk voortbrachten , im haaren aard ; en alle gevleu-

gelt gevogelte na zynen aard : en God zag dat het

goed v)as.

Psalm CXI: 2.

De werken des HERREN zyn groot : zy

"Worden gezocht van alle dieder luft in hebben.

Psalm CXLVIH: 7.

Loofd den HE ERE ^ van der aarde : gy wal-

vijfen en alle afgronden.

Romeinen VIIÏ: 12,13.

Zö dan broeders , wy z\m fchuldenaars niet den

vlecfe uiu na den vlecfe te keven.

fFant indien gy na den vkefe keft , zo zult gy
fierven : maar indien gy door den geejh de werkin-

gen dc^ firhaams doodet, zo zult gy keven.

X 5 * Db
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De regenboog.

Wonderbaarlyk en fchoon.

Boor nvcike dewereld , die doewas , mef het wafer der

Zondvloed bedekf zynde , vergaan is Maar de hemelen die

nu zvn , en de aarde , zyn door het zelve woord als een fcbat

njüech gelegt , en worden ten vuure bewaart tegen den dag

des oordeels , en der vcrdervinge der godlooze menfcben

» Petrus 111:0, 7.
^^^^
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JVat Noach iz'ierd gezcid,

Blykt noch in onze tyd.

w,anneer den veelgeverfden boog,

Zich fierlyk cirkeic voor ons oog

,

Dan denk ik aan het eind der dagen

;

Als 't al , en alles word vervuld
;

Of gy; ó Vorffc, van ons behaagen,

Op zulk een Troon verfchynen zult?

Wanneer het weezen dezer tyd

,

Dat groot gebouw , der zichtbaarheid

,

In 't vuur der fcheiding zal verteeren,

Na dat het zoete en harde woord

,

Uit uwen mond , ó Vorfl: der eeren

,

Tot vloek en zegen is gehoort.

Toen d'eerfle wereld ging te grond

,

Als 't water alle vlees verQond,

Wierd dit een teeken , voor 't gedenken

;

Dat de Aarde en haar geflacht voortaan
^

Niet meer in 't water zouw verdrenken.

Maar in zyn weezen blyven flaan.

Doch Aarde en Hemel gaat voorby,

Als 't alles aan zyn einde zy,

En dat tot blydfclup voor de vroomen

;

Want
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Want die zich na Gods wil bereid

,

Diens ftand zal aan reen einde komen
,

Maar blyven in der eeuwigheid.

M
Genesis IX: 13, i4, ly, lö.

'^nen Dooge hehhe ik gegeeven in de wolken; die

zal zyn tot een teeken des Verbondstujfen my , en tuf-

fen de aarde*

En het zal gefchieden als ik wolken over de aarde

hrenge ; dat deze booge zalgezien worden in de wolken.

Dan zal ik gedenken aan niyn verbond , 't welk is

tufjen my, en tuf]en u, en tujfen alle levendige ziele

van allen vleefe: en de wateren zullen niet meer wee-

zen tot eenen vloed, om alle vlees te verderven.

Jls dezen Booge indewolkezalzyn, zo zal ik hem

aanzien , om te gedenken aan het eemvig verbond tuf .

fen God , en tuffen alle levendige ziele , van allen

vleefe , dat op der aarden is.

Deuteron: VII: 9,

Gy zult dan weeten ^ dat d^e HEER E uwe God
^

die God is : die getrouzve God , dezvclke het verbond

en de weldaadigheid houd , dien , die hem liefhebben
,

^n zyjie geboden houden , tot in duizend geflachten.

Psalm XXV: 14.

Be verborgentheid des HE EREN, is voor

de geene die hem vreezen ; en zyn verbond , om hen

\^die2 bekent te maaken.

E ZE-
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E ZE C HIEL 1 : 28.

CeJyk de gedaante van den Booge ^ die in de "voolke

is ten dage des pjas-regens ; alzoo was de gedaante

van den njans rondom ; dit was de gedaante van de

Qe]^kewj]e der beerlykbeid des HEER EN,

M ATT HEUS XXIV: 37,38,59,

En gcJyk de dagen Noc [waaren'] , alzo zal ook zyn
de toekomjte van den Zocme des Menfchen.

Pikant gelyk zy waaren in de dagen voor de Zond»

vloed , eetende en drinkende , trouwende en ten hoU'

welyke uitgeevcndc , tot den dag toe , in welken Noë
in (ie Arke ging:

Ende en bekenden kct niet , tot dat de Zond-vloed

quani , en haar alle wech nam ; alzo zal ook zyn de

toekomjte des Zoons des menfchen.

Openbaaring X: r.

En ik zag eenen anderen jlerken Engel afkomende

van den hemel , die bekleed was met een wolke : en

ecnen regenhooge was boven [_zyn~\ hooft : en zyn aan-

(gezichte was als de Zonne , en zyne voeten waaren
als pyJaarcn van vuur.

Het
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Het H e M e L S-T e K e N.

Tot Waarfohouwang.

Daar zuilen ook fcbrikkelyke dingen , én groote teke-

nen 'vanden hemel gejcbieden, Lukjs XXI: lU
En daar zullen tekenen zyn in de Zunne , endeMaane^

en de Sterren^ <r«^. Vers 25.
het
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Het Snoei-mes fnyd , Ter ryper tyd.

Daar is een volle inaat van zonden,

By \ booze volk in Stad en Land,

Dies is de Roede reeds gebonden

,

En wankt in een verheven hand.

Wie niec ontaard is keer tot boete

,

Gelyk het ongehoorzaam kind
,

En werp zich voor des Vaders voeten^

Op dat hy noch genade vind.

Toen d'Alderhoogfte wel'land deelde,

Gezondheid , vrede en overvloed

,

Ver2;at men hem in aardfe weelde,

En bleef verwyderd van gemoed.

Het menfch'lyk hert is afgeweeken.

En keert het Heiligdom de nek,

Daar word al wereld-wars gekeeken

,

Had hy maar kommer noch gebrek.

Verdrukking komt hem noch te baate.

En dringd hem zo van alle kant,

Dat hy den uitfpoor moet verlaaten.

En vallen in des Vaders hand.

ó Menfch!
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ó Menfch! wat gund mag u gebeuren

^

Zo gy de quaade weg verlaat,

Dat God voor u met vvyde deuren,

Vaa zyn genaden open (laat

!

E
Jezaias XXVIII: ]8, 19.

nde uïieder verhond met de dood zal te niet e

worden , en iiw voorzichtig verdrag met de helle en

zal niet heliaan , wanneer de overvloeyende geeffel

door trekken zal , dan zult gy-iieden van dezelve

vertreeden worden.
'

Van dien tyd af als z\ door-trekt , zal zy u- lieden

wech neemen^ want alle morgen zal zy door-trekken

hy dage en by nachte: en 't zal gefchieden ^ dai het

geruchte te verjiaan , enkel herocringc weezen zaL

Jeremias X: 2.

Zo ze'id de HE ERE \ En leeret den weg der

Heidenen niet , ende en ontzettet u niet voor de teke-

nen des Hemels , dewyle zich de Heidenen voor

dezelve ontzetten.

En Kapittel XLIV: 29.

E.nde dit zal u- lieden het teken zyn ,
/preekt de

HEERE , dat ik in deze plaatje bezoekinge zal

doen : op dat gy weetet , dat myne woorden zekerlyk

Qvcr n bcjlnan zullen ten quaade.

Joel
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• Joel II: 30, jt.

En ik zal ivondcr- tekenen geeveninden Hemel ^ en

op der yimden : bloed en vuur , en rook pylaaren.

De Zonne zal -veranderd 'morden in duiflernijje ,

en de Maane in bloed , eer dat élie groote en vreeze-

ïyke dag des H E EREN komt.

Am os IV: 11, it.

Ik heb [zómmige'] onder u-lieden omgekeerd
, ge-

lyk God Sodom en Gomorra omkeerde , die gy waard
nis een vuur brand , dat uit den brand gereddet is

:

nochtans en hebbet gy u niet bekeerd tot my
,
/preekt

de HE ERE.
Daarom zal ik u alzo doen , ê Ifraël : om dat ik

u [dan'] dit doen zal , zofchikt u ^ ê Ifraël ^ om
u'joen God te ontmoeten,

M A T T H E u s X X I

V

: 29 , 30.

En terjlont na de vcrdrukkinge dier dagen ^ zal de

Zonne verduijlert -ivorden^ en de Maane en zal haar

fchynfel niet geeven , en de flerren zullen van den he-

mel vallen , en de krachten der hemelen zullen he-

wee^id 'zoorden.

En ah dan zal in den hemel verjchynen het teeken

des Zoons des menfch^n : en dan zullen alle de ge-

flachten der aarde iveenen , en zullen den Zoone des

menfchen zien komende op ik vcolken ({es hemels , met

groote hiacht en heerlykheid,

Y Het
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Het ONGEDIERT.

Zuivert u.

^
Ik heb u lieden gejlagen met brand-koorfiy en met ho-

ning-dauw ; de veelheid uwer hoven , en uwer wyn-
gaarden , en uwer vygeboomen , en uwer olyf-boomen

at de rup/e op: nochtans en hebbet gy u niet bekeert tot

my, /preekt de HEEKE. Amos iV: 9.
't Ver-
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V Verderf is zeer naby.

Dat elk dan redzaam zy.

H aald grocizaamheid zyn fleur in topj

Beloovende overvloed van vruchten

,

De fchend-worm wafh 'er tegen op.

En doet de goê verwachting zuchten.

*c Staat in 't beginfel als een kroon,

Van winter-banden vry ontbonden;

Het blaadje groen , het bloempje fchoon

,

Maar lacy! 't is eerlang gefchonden.

Zo bloeid de menfchelyke Jeugd ,

Die wonderboom , der fchoonfte fruiten

;

Dat was hy , wies hy op in deugd

,

Maar 't gaat dien wens al veel te buiten.

Het wormpje dat zyn bloeifel fchend.

Als t'eener dragt met hem gebooren ,

In 's herten knop, en daar omtrent.

Komt uit zyn fchuilplaats haafl te vooren.

Dat 's jammer dat die fchoone bloem,

De boode van gewenfte vruchten.

Zo haafl vervalt van zynen roem
,

En reden geefc, van wee en zuchten!

ó Boompje van des Scheppers hand,

In 't hof van zyne wonderheden ,

Tot zyn vermaak en luft geplant,

Doorvochtigt met het zap van reden,

Gy grond in dieper fondament,

U is een hooger graad gegeeven,
Y * A!c
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Als 't geen dat waft, doch voeld nocli kent

j

Gy zyt het recht verftandig leven.

Legt dan deze lildeldommen aan

,

Om niet, met llomme en domme dingen,

Voor quaade toeval flil te ftaan
,

Om u, uw waardigheid t'ontwringen.

Maar fchud uw takken van beraad,

Door zondens Ongedierc bedreeden

,

En ftrooid het fnoode en fchend'lyk quaa \ ,

Van uwen kroon tot na beneden.

Op dat gy fchüon en vruchtbaar zyt,

Tot lof en prys en welbehaa^en

Van d'AUerhoogfle Mdjefteit,

Om voor hem , eeuwig vruclit te draagen.

Want als gy door het fchaad'lyk dier,

Geteld wierd by verdorve boomen

,

Zo dreigden u het eeuwig vier
,

En gy wierd uit den hof genomen.

Wel aan dan boompje des gemoeds,

Beweegd uw telgen en uw takken,

Tot zuivering, ter vrucht des goeds

,

Zo zal geen byl , uw ftyl verhakken.

G
Jeremias XVII: 7,8,9,10.

ezegend [^daarentegen'] is de Man , die op den

H E E R E vertrouwt : en mens vertrouwen de

HEERE is.

Want hy zal zyn als een boom , die aan 't water

geplant is , en zyne wortelen uitfchiet aan ecne ri-

viere ,
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viere, ende en gevoeld het niet wanneerder eene hitte

kuint , mnar zyn loof bhft groen : en in een jaar van

droogte en zorgd hy niet , ende en houd niet op van

vrucht te draagen.

ylrgUjlig is het herte , meer dan 'eenig ding
,
ja

düodelyk. is het : me zal het kcnnenl

Ik de HER RE doorgronde het herte , [_en^

proeve de nieren : en dat , om eencn iegelyken te gee-

ven na zyne wegen , na de vrucht zyner handelingen,

jOEL I: 4, f.

IVat de riipfe heeft overgelaaten , heeft de fpring-

haan afgegceten, en wat de fpringhaan heeft overgC'

haten , heeft de kever afgegeeten , en wat de kever

heft over gelaaten , heeft de kruid-worm afgegee^

ten.

fVaaket op gy dronkene , .en weenet , en huilet alk

gy wyn- zuipers , om den nieuwen wyn , dewyl hy

van uwen mond is afgefnedeh.

En Kapirtcl II: 25.

yJizo zal ik u- lieden de jaaren vergelden , die de

fpringhaan , de kever en de kruid worm ^ en de rup-

fe heeft afgegeeten : myn groot heir , dat ik onder

u gezonden hebbc.

Y 5 De



334 BESCHOUWING
De watervloed.

Wykt uit het Werelds Dal.

Laat my de twatervloed niet overftroowen y en laat de

diepte my met 'verjlinden : jiocb en laat den put zyne

mond over my niet toe/luiten. Pfalm LXIX; ló.

Steekt uwe handen van der hoogte uit: ontzet my^ en

rukt my uit degroote wateren , mt de handder vreemden.

Pfalm CXLIV: 7. Mind
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Mind gy V droog , Houd u hoog.

H et vlak der laage Nederlanden

,

Bezoomd met vaft-gedykte flranden.

Op dat den aanloop gaa voorby

,

Bedrongen van de woefle baaren.

Die weetend wel , van oude jaaren,

Wat Watersnood te zeggen zy.

't Moet naarlyk en vervaarlyk weezen

,

Wanneer de vloed , nu hoog gereezen
,

In *t midden van de holle nacht

Ter inbreuk bruifcnd doorgeloopen

,

Den flaat van vrede en ruft komt floopen.

Met overflclping van zyn macht.

Want met zyn komende geruchten,

Word hy te fnellyk om t'ontvluchten ,

Daar kofl: het deer'lyk menfch en vee

;

Wat in de laagte werd bevonden,

Word in zyn holle kaak verOonden

Met droevig jammer, ach en wee.

Hier komt zich nu 't geluk vertoonen

,

Der geen, die op de hoogte woonen,

Terwyl zy deze hand ontgaan,

Y 4 Zo
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Zo als 'er duizenden verdrinken,

Pie met haar goed en bloed verzinken

,

Daar zy op 't hooge en drooge ftaan.

Inwoonders van de laage landen,

Wiens fwakke en zorgelyke llianden.

Gedreigd van groot gevaar en nood,

Of nu, of dan ftaan door te breeken
,

Wanneer de watVen zeer ontffceeken

,

Door florm en onweer van de dood ;

Houd uwe wooning op het hooge,

Zo zit gy veilig in het drooge,

Wanneer de vreezelyke vloed,

Het zorgelooze volk der dalen
,

Haar weelde en welvaard afkomt haaien,

En haar, met haar bellag verdoet.

ó Zaal'ge hoogte , hoog gepreezen

,

Die naam hebt van des Meeren vreeze

,

Gy zyt de vryplaats voor 't gevaar;

Die op u , haare welftand bouwen

,

Die zyn bevredigd en behouwen

,

Geluk en zegen woond by haar.

Maar die in 't laage zyn gezeten,

yaa 't zorgelooze God vergeeteu,

(Je-
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Gevaar'lyk is 't 'er mee geflelr,

Wyl haare krachtelooze dyken,

Voor onheils aanloop moeten wyken

,

Tot ondergang van 's levens veld.

6 Heiland! dat uw berg ons hoede,

Voor zondens doodclyke vloede,

Behoud ons op het heilig hoog.

Van waakzaamheid tot uw behaagen
,

Op dat wy eeuwig niet verfaagen,

]\Iaar vail Itaan op het zalig droog.

H
Psalm XXXII: 6,7.

iemin zal u een ieder heilige aanbidden in vin-

dcr.s tyd; Ja in eencn overloop van groote wateren^

zullen zy hem niet aanraaken.

Gy zyt my een verberginge
, gy behoed my voor he-

naauwtheid; gy omringd my met vrolyke gezangen
van bevrydinge , Sela

!

Spreuken I: 30,31,32,33.

Zy en hebben in mynen raad niet bewilliget : alle

myne bejlrajfiuge hebben zy verfmaadct.

Zo zullen zy eeten van de Vruchten haares "uoegs
^

en zich verzaadigen met haare raadjligen.

IVant de afketringc der Jlcchten zal ze dooden, en

de Vüi/r/poed der zotter, zil ze verderven.

Maar die na my boord , zal zeker vioonen : en hy^

Zal geruft z\n van de vrceze des quaads.

Y 5 De
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De brand.

Ziet wat de vinger wyft.

.^s;3*

üaft zal de trof/e aanflooten en vallen^ en daar en ii

zal niemant zyn die bem Qpricbte: Ja ik zal een vuur
ƒ

aunlleeken in zyne fledcn^ dat zal alle vlaatfen rondom
bem vsrteeren. Jeremias L; 32.

^en
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Een Staal, ofDeel, Vertoondhet Heel.

X\\s d'alverflinding komt aan 'cmenfchelyk ver-

blyf,

Dan repc men zich , en bergd voor alle ding zyn ly f.

Doch of het lief bezie verl^oord werd en vetflonden

,

Daar word ter nood noch weer een plaats der vl ucht ge-
vonden.

Maar als hec groote Huis , van 't zienelyk Heel-al

,

Door 'c vrees'Iyk Oordcelvuur, tot niet verfmelten

zal.

Waar heen dan met der vlucht? waar zal het leven wy-
ken?

Om, in bevryding, dit van verren aan te kyken ?

Het moell gevonden zyn gants buiten 'c ryk der tyd

,

In d'and're wereld van het Ryk der eeuwigheid

;

Daaris wel kans, voor haar, die dit vooraf bedochten,

En vriendfchap met den Heer van 't Ryk der liefde

zochten.

Op dat zyn wooning voor bekenden open flaa.

En 't leven die gevaar in veiligheid onrgaa.

Alaar andre, die te floffioolen lieten zorgen,

Geruft in 't neft dertyd van d'een tot d'aad're morgen^

Die vinden aan die kant,van'tvriend'lykliefden-lichc

Dedeurgefkoten , en den weg ter uitvlucht dicht.

£n
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En aan de andere zy der Eeuwigheid in tovoren,

Daar is de wortel, dnar het vuur uit wordgvbooren.

Waar heen dan elders? Want daar is gQ<:n weezen

meer j

6 Wyzelyk beraad , ziet doch dit quaad van veer j

Om al uw befte goed, van dezen bmnd t'ontdraagen

Die alle leven uit het huis des Tyds zul jaagen:

Uv/ befte goed , uw zelfs, uw Ziel , uw eeuwig deel,

Weeft hier dan op bedacht, oftfchaad u meer dan

veel.

Jezaias 1: gt.

F n de Jïerke zal weezen tot grofvlas ^ enzynwerk-

meejier tot een vonke , en zy zullen beide fzaamcn

branden , en daar en zal geen iiHbhiJJcr weezen.

En Kapittel XXXIII: li.

En de Volkeren zullen zyn \^als'] de verbrandinge

des kalks : [ als ] afgehotiwene doornen zullen zy met

den vuiire verbrand worden.

En Kapittel XXXIV: 9.

En haare heeken zullen in pik verkeert worden
,

en haar ftof in zwavel: Jahaarc aarde zal tut bran-

dende pik worden.

Joel
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Joel II: i, 2, 3.

Blanzet de Bazuine te Zion , en roept luide op den

berg myner heiligheid , laat alle inwoonders des lands

beroert zyn : want de dag des HERREN komt

^

i:ant hy is naby.

Een dag van diiifternijje en donkerheid , een dag

van ixiolken en dikke duijlerheid , als de dageraad

mtgefpreid over de bergen: een groot en machtig volk

^

desgclyken van oiids niet geweefi en is , en na het

zelve niet meer en zal zyn tot in jaaren van veele

gejlachten.

f^üor bet zelve verteert een vuur , en achter het

zelve brand een vkimme : het land is voor het zelve

als een Lujthof , fnaar achter het zelve een woejie

imldernijfe , en ook en is 'er geen ontkomen van het

zelve.

Malachias IV: i.

fVant ziet , die dag komt brandende als een oven

:

dan zullen alle hoogmoedige , en al wie godloosheid

doet , cenjloppcl zyn , en de tuekomftige dag zalze

in vlamine zetten , zeid de HF. ERE der heirfchaa-

ren , die hen noch wortel , noch tak laaten en zal.

Hebreen X: z6y 27.

TVant zo wy willens zondigen , na dat wy de keU"

nijje der waarheid ontfangen hebben , zo en blyft daar

geen Jlacht- offer meer over voor de zonde:

Maar een fchrikkelyke verwachiinge des oordeels ^

en hitte des vuurs dat de tegenjtaandcrs zal verjlin-

den, D E
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De AARDBEEVING.

Gevaar van onder en boven*

Eh daar zullen groote aardheevingen weezen in ver-
fcbeiden 'plaat/en , en hongersnooden ^ enpe/tikntien : daar
zul/en ook Jehrikkelyke dingen^ engroote teekenen van den
hemel gejchieden, LukasXXI: it.
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Nergens veilig , Als in V heilig.

V,erwaande en floute menfch wat raad?

De grcnd is los daar gy op flaat;

En dreigd u in zyn maag te flikken

,

Of 't huis te ilorten op het hooft,

Wyl floot op floot den val belooft

,

Hier moet den ftouten aard verfchrikken.

Daar quam , zo nu en dan wel eer

,

Een zwaar en naar gerucht van veer.

Daar Etnaas fchoorfleen is gelegen;

Maar 't is niet lang, dat * Nederland
,

Met zyn gebuuren zelf bevand

,

Dat wonderbaare aard beweegen.

En ook zo flaauw , of weinig niet.

Maar zo, dat elk zyn huis verliet,

Om na verblyving uit te kyken;

't Bedryf ftond Itil van zynen gang,

Voor 't dreigen van dien vinger bang,

Zocht ieder een de flraf t'ontwyken.

Dat was een predikend gezant.

Op eene uur, door 't gantfe land.

Die



3^4 BESCHOUWING
Die 't volk tot aandacht koft beweesjen*

Doch 't is berouw van korten tyd

,

Het lloute kind , van draf bcvryd

,

Heeft wederom ruim-baan gekreegen.

Maar, arme menfch , bedenkt gy niet.

Schoon 't leven dit gevaar ontvliet

,

Hoe 't flerf-bed ieders grond doet beeven ?

Een aard-beweeginp;, niet t'ontgaan,

Al legt men 't noch zo zeker aan

,

Hier koft het doch uw lyf en leven.

Wilt gy dan volgen goede raad ,

Zo zoekt een grond die vafher (laat,

Na 't onderwys van Chriflus reden.

Al wat gy met uw oog beziet.

Is 't onbeweeg'lyk wezen niet.

Zo moetmen tot een beter treeden,

ü Rotsfteen , die in eeuwigheid

Zo vaft en onbeweeg'lyk zyt

,

Gy zyt de grond van 't wys'lyk bouwen.

Wat op u ruft zal blyven ftaan
,

Gy zult haar nimmermeer ontgaan ,

Die door de deugd op u vertrouwen.

Psalm
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Psal:\i CIV: II.

Is hy de aarde aa?iJchoiiivt zo beeft zy : als hy

de bergen aanroert , zo rooken zy,

N A H u M I : f, ()j 7.

De hergen heeven voor hem , en de heuvelen ver^

fineUen : en de aarde Hebt haar op mor zyi aange-

zichte; en de -joereld en alle die daar in woonen..

ÏVie zal voor zyne gramfchap jtaan ? en wie zal

voor de hittigheid zynes toorns hejlaan ? zyne grim-

inigheid is uitgejlort als vuur ^ en de rutsjlecmn voor-

den van hem vermorfeit.

De tfEERE is goed , hy is ter fier kte in den

dag (hr benaauvjtheid , en hy kend d'ie , die op hem

l''^'i)H''j:en,

Hebreen XII: 2(^527,28,29»

. Wiens jiemme doe de aarde beiveegde : maar nu

beeft by verkondigd, zeggende. Noch eenmaal zal ik

heiveegen , niet alleen de aarde maar ook den hemeL

En dit [woord'] , Noch eenmaal , wyjl aan de

vcranderinge der he-d^ecgelyke dingen , als welke ge-

maakt waaren , op dat blyven z^ouden de dingen die

n'.ct be-ivceglyk en zyn.

Daarom alzo wy een onheweeglyk 'Koningrykont-

fangen, laat ons de genade [vajtj houden, door' de-

welke wy welbebaanelyk Code mogen dienen , mêleer-

biedinge en Godvruchtigheid.

l'Vant onze God is etn vertccrende vuur»

Z Ds.



346 BESCHOUWING
De H o N G e R.

Honger is een fcherp zwaard.

Be HEERE hnd de da^en der oprechten: en

haare erffeniffe zal in eeuuoigbeid blyven. Zy zullen niet

befchaamd ivorden in den cjiiaaden tyd; en in de dagen

des boni^ers zullen zy 'verzaadigd worden Plal .XXXVII:

vers i8, i'j.

Fermyd
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f^ermyd de nood , Van V eeiiwig brood.

\Yanneer de Hoogde door zyn zegen.

Van zonnefchyn , vai) dauw en regen
,

liet volk des lands met fpys voorziet,

Dun gaat het vrolyk heene queelen,

Op dat men eet en drinkt, en fpeele.

En denkt op zyn verzorger niet.

Maar, als, by vruchtelooze tyden

,

Het fcherpe zwaard begint te fnyden

,

Dat fcherpe zwaard , dat honger hiet

,

Dan word 'er eerfh te recht bevonden

,

Hoe 't goede onachtzaam is verdonden,

Dan weegt men eerll het vol geniet.

Daar *t levens vuur begeerd te teeren

,

En 't noodig voedfel moet oinbeeren,

Begind het angllelyke rad

,

Allengskens meer en meer te draaijen ,

Wyl 't rechts noch links niet vind temaaijen

,

Daar 't eertyds overvloed bezat.

Door deze nyping van Gods tooren

,

Word zwaar en naar gerucnt gebooren.

Als vruchten van 't gt-fligfn land.

Die haar gehuurige gezellen,

De woede en razerny vertellen

,

Van zulk een defperaaten fland.

ó Menfch , hoe hcug'lyk is 't te leeven ,

Daar 't menfch'lyk leven werd gegeeven,
Z 2 Al
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Al wat de reed'lykheid vereift,

Dat elk dan vour gebrek verlchrikke

,

Zo dat hy zyne gangen fchikke,

Waar heen den vinger Gods hem wyll.

Door 't rpoor der deügdelyke wegen,
Na 't land , van allen vollen zegen

,

Het land van allen overvloed;

Wiens burger nimmer heeft te fchroomen

,

Dat ooit een hongersnood zal komen,
Dat zalig land , van eeuwig goed.

Is 't honger-zvvaard zo fcherp in 't fnyden

,

Hoe hoord het leven dan te myden

,

(ó Menfch! deze overvvaag is groot,

Na 't vette jaar van welbehaagen
,

In deze korte levens dagen,)

't Gevaar van ceuw'ge hongers nood

!

Want die den Schepper aller fpyzen
,

Het waare brood der waare wyzen,
Onrbecren zal in zyn gemoed

,

Hóe zal die grond zich ooit verzaaden?
Daarom ó Menfch! zoekt Gods genade,
Op dat gy eeuwig word gevoed.

D,
Spreuken X: 3»

e IIEER E en laat de ziek des rechtvaardi-

gen niet hongeren j maar de haave der godloozen

Jloüt hy wech,

Jezaias LXV: 13.

Daarom zeid de Heere HEERE alzo ^ Ziet

myn$
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inyne knechten zullen eeten , doch gy-Iieden zult boU'

geren : Ziet , myne knechten zullen drinken , doch

gy -lieden zult dorjlen: Ziet ^ myne knechten zullen

blyde zyn , doch gy-Ueden zult hej'chuamt zyn,

EzECHiEL XIV: 13, 14.

Menfchen kind , ah een land tegen my gezondigt

zal hebben , zivaarlyk overtreedende , zo zal ik myne
band daar tegen iiitjirekkcn , en zal het zelve den

ftaf des broods breeken , en ccncn l-nniier daar in zen»

den , dat ik daar uit menfchen en hcejten uitroeije.

Of fchoon deze drie mannen Noach , Daniel en

Job , in 't midden des zehen waaren ; zy zouden

door haare gerechtigheid [_ alleen'] haare Ziele bevry-

den
, fpreekt de Heere HE ERE,

MattheusV:().

Zalig [z}'«] die hongeren en dorjlen [iia^ de ge*

rcchtigheid: "üoant zy zullen verzadigd worden.

Luk AS VI: 25-,

^ee u die verzaadigd zyt : want gy zult honge-

ren : wee u die nu lacht : want gy zult treuren eri

weenen.

Utf
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Het zwaard.

Is dat des Lams aard ?

Ik zal u-lieden ook ten z/voaarde tellen , datgy alle uter

Jlacbtinge zult krommen^ om dat ik hebbegeroepen ^ ?naar

gy en hebt nietgeantwoord. Ikgefprooken hebbe ^ maargy
en hebt niet gehoord , ?naar hebtgedaan dat quaadwas in

niyne oogen, en hebt verkooren 'tgeenedaarikgeenenlufl

aanenhebbe. Jez: LXV: iz. Ver-
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VerJIaat irju zondig nygen

,

Dat is bet rechte krygen.

D,e krygsman is een fcherpe roede

,

Des toorens Gods, in zyne hand,

En doet door zyne flagen bloeden

,

Het lev'en van 't geflrafte land.

Als wy dat werktuig eens betrachten,

Wat baard zyn wreeden overval.

Een naare galm, van jammerklachten

^

En maakt van 't land een jammerdaL

De quaadc boom word afgehouwen,

Die vruchteloos de plaats befloeg.

Na dat het oog, van 't albefchouwen

Zyn wüdaard lang genoeg verdroeg.

Maar als de roede is verfleeten,

En dat haar werk is afgedaan,

Dm word zy in het vuur gefmeeten,

En moet tot flof en as vergaan.

Daarom is 't beter zich te geeven ,

In flaat van een bequaame fland

,

Op dat men zy, door 't rechte leven,

Z 4 Een
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Een werktuig van Gods rechterhand.

Een knecht van zyn genade en liefde,

In wiens bereide tafel , fchoon

,

Den vinger Gods , de lefTen griefde

,

Van Jezus , zyn beminden Zoon.

Dat Lara , dat onze lafl: quam draagen
,

Dat niet en fcheurde noch en beet

,

Dat voor zyn vyand wierd geflagen

,

En voor des werelds zonden leed.

Dat heilig Lam dat ons quam leeren

,

Op 't voorbeeld van zyn eigen ftaat

,

Dat zyn Difcipd zich zouw weeren
,

Met liefde en weldoen , tegen 't quaad.

Dat Lam ,- dat onze quaal der zonde

,

Niet met een fborm van vuur en vlam

,

Maar met de liefde heeft verflonde,

Wel aan dan Chriffcen , volg het Lam.

Want, wie met wel verlichte oogen,

In 's werelds droevig!; jammerdal,

Met zo veel quaalen overtoogen

,

Een vrucht wil zien van Adams val;

Die zie, twee menfchelyke benden
,

Die, elk van zo veel duizend man,

Zich
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Zich vrees'lyk tot malkander wenden ,

En op elkand'ren vallen an.

Nooit had den een den aêr bedroogen,

Nooit iiitgefcholden noch verfmaad,

Zy zagen nooit malkaêr met oogen

,

Zy deeden nooit elkander qiiaad.

En zy , die Eng'len zouden weezen

,

Na 't recht vp.n Gods gefchapen beeld,

Wiens werking nicmant had te vreezen

,

Met liefde en goedheid ryk bedeeld j

Nu , in het tegendeel , bezeten

,

Gelyk het fcnerp gepende beeft

,

Dat yzer varken is geheeten,

Van alle zyden, waard gevreefh:

Met fcherp gedeepe punt en ïnkiQ.dQ^

Van uitgegraaven berg metaal,

't Geen moord-Iifi;, flim ten bloede fmeede.

Op 't heilloos, broederlyk onthaal:

Malkander jammerlyk onthaalen.

En als een rad van razerny,

Uitzinnig door malkander maaien.

Tot bloed en flof vermengeld zy.

ó Weibron der zachtmoedigheden

,

Z 5 Lam
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Lam Gods, dar voor ons heenen gaat,

Geweldig Voiil van liefde en vrede,

Behoed uw volk voor zulk een quaad.

G
Leviti KUS XIX; iS.

^y en zult niet wreelen , noêkte [toorn] behou-

den tegen de kinderen iwocs volks ; maar gy zult

uwen Naajien lief hebben ah u zelven : Ik ben de

HEERE.

J L Z A I A s X :" j*.

TVee den AJJirier , [jlie'] de roede mynes toorns zV,

en myne grimmigheid is een fiok in haare hand.

EzECHiEL XI V: 17,18.

Of ,
[als^ ik het zvoaard brenge over dat zelve

land , en zegge , Zwaard
, gaat door , door dat

land , zo dat ik daar van uitroeije incnfchen en bee-

Jten:

Of fchoon die drie mannen in 't midden des zel-

ven waaren
, [zo waarachtig aW] ik leeve ,

[preekt

de Hl ere HEERE, zy en zouden zoonen , noch

dochteren bevryden , maar zy zelve alleene zouden

tevryd worden.

En Kapittel XXI; 9,10,11,12.

M^nfchm kind
, proplieteert , en zegt , Alzo zeid

de
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de IIE ERE ' Zcgd , het zwaard , het zivaard
is gefcherpt , en o>k gevaagt.

het is gejcherpt , op dat het eene Jlachtinge Jlach-

ta; het is gevaagt , op dat het eenen glinji er hebbei

of'Uiy \_dan] zullen vrulyk zynl hetis deroedeinyns .

Z6ons , die alle hout verfmaad. l

; En hy heeft het zelve te vaagen gegeeven , op dat
•

fmn 't met de hand handelen zoude : dat zwaard is
'.

gfjcherpt , en dat is gei:aagd , om 't zelve in de hand ^

des doodflagers te geeven.

Schreeuwd en huild , ê menfchen kind, want het

ztlve zal zyn tegen myn volk , 't zal zyn tegen alle \

de vorjlen Ifraels : verjchrikkingen zullen van wegen
'

het zwaard hy myn volk zyn : daarom klopt op de

heupe.

M A T T H E u s V: 43 , 44,

Gy hebt gehoord dat 'er gezegd is , Gy zult uwe
naajien Hef hebben, en uwen vyand zult gy haaien.

Maar ik zegge u , Hebt uwe vyanden lief , ze-

gendü^e die u vervloeken , doet wel den geenen die u
haaten , en bid voor de geene die u geweld doen en

die u vervolgen.

En Kapicrel XXVI: 5-2,

Doe zeide Jezus tot hem , Keert uw' zwaard we-
der in zyne plaatfe: want alle die het zwaard nee-

men^ zullen door het zwaard vergaan.

De
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De pest.
Zonden is Pefl.

[^Docb'] ik zal ze "jan V geweld der hellen verlojfeüf

ik zai ze vry maaken van den dood: 6 Dood , waar
Zyn uwe 'peftihitien ? Helle , waar is uw verderf? he*

rouw zal van myne oogen verborgen zyn. Hozea XII I:

vers 14.

Zq
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Zo gy niet vreezen ivild.

Maakt u een Heilig Schild.

l^e Pefl, een vrees'jyk afgezant,

Met eenen Seifen in zyn hand

,

Op dat hy langs de wegen zivaaije,

£n 't bloeijend menfchelyk geOacht,

A's 't gras d^s groenen velds geacht

,

Zeer fel, en fnel ter neder maaije;

Roept, Schrik; dat ieder van 't gerucht.

Verbleekt, vcrfaagt, en fchichtig vlugt.

Om dat hy deer'lyk fchynd te hooren;

Staat af, van flaat, van liift en moed.

Van vveelde , wellun:
,
goed en bloed

,

Van al vvac gy hebt uitverkooren.

Hy leid^zyn vuur'ge pylen aan,

Die 't trcfc , daar is het mee gedaan

,

Wie kan die ftoute vyand keeren ?

Hier helpt geen fchrander krygs beleid,

Noch helden-moed, en dapperheid

,

Hier helpt geen fpart'len noch verweeren.

Wat raad , in dezen hoogen nood ?

Het Edel kruidje voor de dood;
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Aandachtig , en Godvruchtig leeven.

Verachtig der vergank'lykheid,

Van \ welbehaagen dezer tyd

,

Door laft , tot hooger goed verheeven.

Geloof, en Hoop in Gods verbond,

Op 't fondament van deugd gegrond
,

Dat is een Schild, op dat hy dekke,

Het herte der invvendigheid,

Zo word den pyl des doods gemyd

,

Die ons het leven zouw onttrekken.

Of fchoon de pelliaale dood

,

Zyn pyl in minder deelen fchoot

Het zouw de menfch geen doodwond geeven

;

Want, of het aardfe leven viel.

Het rechte levens hert, de Ziel,

Bleef ongewond , in 't eeuwig leven.

't Voorzichtig leeve neeme dan

,

Deeze eed'le wapenrufling an,

Niet eerffc, als hy het quaad ziet komen,

Maar al van ouds , op dat hy leer

,

De handeling van dit geweer

,

Om niet met al de refl te fchroomen.

Psalm
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Psalm XVI II: 3T.

ods iveg is volmaakt : de reden des HE E REN
is doorlouterd j hy is een fchiid , allen die op bem

betroirjoen»

Psalm XXVIIÏ: 7.

De HE F.RE is inyn Jlerkte , en myn fchiid ^

op hem heeft myn herte vertroirdod , en ik hen gehoU

•pen ; dies fpringt myn herte van vreugde ^ en ik zal,

hem met myn gezang hoven.

Je REMI AS XXI: 6.

En ik zal de inwoojiders dezer Stad fiaan^ zowel

de menjchen als deheejten: door eene groote Feflikn-

tie zullen ze Jlerven,

EZECHIEL XIV: 19, 20.

Of [a/j] ik de peflilentie in dat zelve land zen-

de , en myne grimmigheid daar over met hloed uit-

giete , om daar van menfchen en becjlen uit te roeijen

:

Of fcboon Noach , Daniel ,. en Job in V midden

dts ^ zelyen waaren [ zo waarachtig .als7\Jk.leeve ,

fpreekt de Heere HEERE; zo ze eenen zoone
, [ o/]

zo ze eenen dochter zouden hevr'\dcn ! zy zouden

lalleene'] baare ziele door haare gerechtigheid bevry-

den.

Ds
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De stad.

Die is hem ook niet.

tooor het gclooveishyeeninixoondergctvcccjlin Letland
der heloite^ alsi:icchijrcewd[land]^ enhceft mlaLerna-
kelen ge<u:oond 7net ïzaak en 'Jukeb^ die medeErfgenaa'

,
men waaren der zelve belofte Want by vei ^icachtcde de
Stad die ondamcnien hee. t , nxsdker Konjlenaar at Bon-
meJlcrGodis, Htbr: Al: 9, lo. De
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Ve Heil'Jlad leid , Niet in der Tyd.

VV at Stad men in de wereld ziet.

Van aller landen varte Sceden,

Het is de rechte Stad al niet

,

Een t'zaamen*\voon , van liefde en vrede.

Wie evenwel die waare Stad

Bereizen wilde , na begeeren

,

En gaaren daar een wooning had,

Die moet de reclite wegen leeren.

Al waar het breed en lullig zy.

Dat veel begaan word en bereeden

Dat gaa men maar getrooft voorby,

Met onophoudelyke fchreeden.

De rechte weg is eng en fmal.

En eenzaam , zonder woclderyen ,

En itrekt zich door het traanen-dal

,

Daar (leeds den afval is te myen.

Die brengt u binnen Sions poort.

Een Stad , v/iens lof en heerlylcheden

Gy nooit, na waarden hebt gehoord;

Dat is die Stad j'an eeuw*ge vreden.

A a \VJ
e
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Wie zich vermoeid heeft onder weeg,

Om eenmaal aan die plaats te komen,

Die vind zyn rufl: en liill ter deeg.

En heeft nooit ongeval te fchroomen.

Maar wie op aarde reift en loopt,

En. meend een fleê van rurt te vinden
,

Verkrygt niet daar hy lang op hoopt

,

En vind ten laatften rook en winden.

Maar gy, ó Schoone Hemel-Stad ;

Gy geeft uw burgers 't vol genoegen

,

Dies hebben zy haar Heil gevat,

Die zich naar u ter uit- tocht voegen.

M
Galaten ÏV: 26.

^aar Jeruzalem dat boven is, dat isvry , "óiclk

is onzer aller Moeder,

Hebreen XI: 13, 14515-, lö.

Deze alk zyn in het geloove geflorven , de beh.fie

niet verkregen hebbende^ maar hebben dezelve van

verre gezien ^ en gelooft^ en omheljl, en hebben he-

heden dat zy gajien en vreemdelingen op der aarden

waaren.

Want die zulke dingen zeggen , betoonen klaarlyk

dat zy een vaderland zoeken,

Fn
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En indien zy dies [J^aderlands] gedacht hadden
,

van welk zy uitgegaan waaren , zy zouden tyd ge*

had hebben om weder te keeren

:

Maar nu zyn ze begeerig na een heter ^ dat is na

het hemcife. Daarom en fcbaawJ hem God haarer

niet ^ om haaren God gcnaaint te worden: want hy

hadde haar een Stad bereid.

En Kapittel XII: 22.

Alaar gy zyt gekomen tot den berg Zion , en de

Stad des Jevendigen Gods , tot het hemelfe Jeruza-

km , en de veele duizenden der Engelen,

En Kapittel XIII: 14.

IVant wy en hebben hiergeen hlyvende Stad ^ maar

w^ zoeken de toekomende.

Openbaaring XXI: 10.

En hy voerde my wech in dengeejl, opeenengroo-

ten en hoogen berg , en hy toonde my de grooteJtad ^

het heilige Jeruzalem , nederdaalende uit den hemd
van God,

Aa t Hëï
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Het slot.
Verbergd u recht.

De HEER E is myn fleen-rorze , en wyn bur^t
y

en myn uithelper , wyn God , myne rotze , op we/ken

ik betronwe : ?nyn fcbild en hoorn mym heils , myn hoo^

ruertrek. Ik aanriep den HE ERE die te pryzenis^ en

merd ver/ojl van myne vyanden. Pfalm XVlIl: 3.4-
Deugd
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'Deugd is de muur

,

Voor Z'waard en vuur.

H et is een Burgt, die vaftgeboud,

Mee fterke torens , muur en wallen

,

Den aardlen vyand buiten houd.

Op dat men niet werd overvallen

:

Doch 't Slot voor onze arme Ziel

,

Word niet van kalk en fbeen verbonden

,

Op dat hy zich daar achter hiel

,

En vry was voor de pyl der zonden.

Maar die zich vafl: aan Gode houd

,

En zich verbergd in zynen wille,

Die heeft der Zielen burgt geboud,

En laat de vyand pylen fpille.

Die kalk des Rouws met traanen mengd,

En wel beilrooid met hert'lyk zuchten,

En ryk'lyk tot den bouw-eifch brengt,

Den ftcen der deugdelyke vruchten;

Die fluit om zich het rechte flot.

En dekt zich voor *t gevaar'lyk open.

En ilaat geveft in zynen God

,

Omgeeven met Geloof en Hoope.

A a 3 Hoe
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Hoe menig bouwd 'er een Kafteel

,

Op dat hy vry en veilig leeve,

En zo genieten mag het deel,

l)aar zyne lufl: toe ftaat verheve;

En gaat m'er namaals eens voorby,

Daar zyne vafle torens ftonde

,

Zo vind men *t alles aan een zy,

Verflroüid
,
gedoopt en heel te gronde.

Maar 't onverderlfcilyk Kafleel

,

In God gevefl met vaffce mimren,

Braveerd der Hellen open keel

,

En kan den Horm des Doois verduuren.

Dies raad men elk tot dezen bouw,

Om 't waare leven te verfchoone

,

Op dat het zich daar achter houw,

En eeuwig zonder nadeel vvcone.

PsALxM XXXI: 235,4.

o,p u^ o HEERE , betrouw ik, en Iaat iny

niet befchaamt worden in eeuwigheid j helpt my uit-

door uwe gerechtigheid.

Neigd uwe ooren tot my , reddet my haajlelyk,

weeft my tot eenenjlerken rotzjlesn : tot cm zeer vaji

biiis^ om my te behouden,

fVant
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TFant gy zyt mynftcenrotze , en myne biirgt ; Leid

viy dan , en voert viyom iiwcs naams wille.

Psalm LXI: 4.

IVant gy zyt my eene toevlucht geweejl y eenjierke

toren voor den vyand.

Psalm LXXI: 3.

TFceJl my tot eenen rotzfleen om daar in te woo-

ven , om geduuriglyk daar in te gaan : gy hebt bevel

^cgeeven om my te verlojjèn ; want gy zyt mynefieen^

rotze en myne burgt.

Psalm X Cl: 2.

Ik zal tot den HE ERE zeggen; Myne toe-

vlucht , en myne burgt : myn God op welke ik ver-

trouwe.

Spreuken XVIII: 10.

De naam des HEEREN is eene flerke toren

:

de rechtvaardige zal daar hcenen hopen , en in een

hoog vertrek ge[lelt worden.

Aa 4 De
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De M e N S C H.

Niet als de Dieren.

[_Maar] ik zal uw aanj!;eztcht in gerechtigheid aan-
fchoiiwen^ ik zal verzaadi^t worden met mv heeld, als

ik zal opwaaken. Fialm XVÏI: 15-.

En gelykerwys wv bet beeld des aardfengedraagen heb-
fen

, [alzo] zullen wy ook bet beeld des bemelfin draagen,

Xlioï'. AV: 4p. ZyK
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Zyt gy een menfch genaamt

,

Leefd als V een Menfch betamtt.

D,e Menfch, de Menfch, dat edel beeld,

In wien een fchets des fcheppers fpeeld

,

De Menfch, zo hoog in graad verheven

l

(Ver boven 't leven uit de tyd

,

Dat kruipt , ofzwemd , of vliegd of weid
,

)

Gefchapen tot een eeuwig leven:

Hoe hoorden die zyn edel pand

,

Van 't onderfcheidelyk verfland,

Zo wel en waardig te befteeden

!

Maar och helaas ! wat zoud hy ! neen

,

Hy flapt, als over paarlen heen,

En ziet op vluchtige ydelheden,

Verfpild zyn diamante tyd ,

Voor flroo en kaf der ydelheid.

Ja fnooder , als de domme dieren,

Wyl zyne wortel dieper (laat,

Baard hy een overvloed van quaad

,

En wil zyn loop niet recht beflieren.

Zo word het voorrecht van Gods hand,

(Tot een bereik van hoogen (land,)

Verfmaad , verwaarlooft , en vergeeten.

A a 5 Elen-
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Elendig reuk'loos meiifchen kind

,

Dat anders zo het welzyn mind

,

Wat tovery heeft u bezeten !

Maar doch, die in het groote veld,

(Daar 't menfchdom word als gras geteld)

Gelyk een Bloempje komt te vooren;

Zo hier en daar een , breed en vvyd

,

Heel dun gezaaid , en ver verfpreid
,

Die leend tot zulk een Heil zyn ooren»

Zo dat hy *t dierfe doen veracht

,

En na het Engels leven tracht,

Om eind'ling 't hoog geluk te raapen

,

(Als 't aardfe kleed word afgedaan ,)

Van eeuwig in Gods beeld te flaan

,

Waar toe hy van hem was gefchaapen.

ó Menfch , ó Menfch! betracht gy dit,

Hoe dierbaar is uw hooge wit,

Hoe weinig 't heil van 's levens tyden .^

Dat met zyn onvolmaakte fland

,

Gewoon is 't houden, uit de hand.

Alle oogenblikken doch t'ontglyden.

Hoe dierbaar is beflendig goed

,

Voor 't onvergankelyk gemoed
,

Wiens wort'len d'Eeuwigheid bereike !

Op dat zyn fleur van rechten ftaat,

In
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In eeuwigheid niet on Jer gaat,

En zyn geluk niet van hem wyke.

ó JMenfch! die 't opper- maakfel zyt,

Van aile dingen deezer tyd,

Gy moet niet met haar heene llroomen

,

Na d'algemeene levens tryn.

Maar Jat zy u , als trappen zyn
,

Om tot den oorfprong op te komen.

Als gv de wereld dan befchoud,

Die d'Alderhoogfle heeft geboud,

Met al zyn heir en wonderheden

,

Zo doet een wyzelyke keer,

Tot zulk een aldergrootften Heer
,

Om in zyn Eeuw'ge gun ft te treeden,

G E N E S ( 5 I : l5.

FJLw God zeide: Laat ons Menfchenmaaken ^ na on-

zen heelde , na onze gelykenijfe ; en dat zy heerfchapp')

hebben over de vijjèn der zee, en over het gevogelte des

hemels^ en over het vee, en over de geheele aarde , en

over al het kruipendegedierte , dat op der aarde kruipt.

2 Ko ai N THEN III: 18.

lln wy alle met ongedekten aangezichte de heer-

lykheïd des Meeren [_aJs~^\ in eenen fpiegel aanfchou-

iveiide , worden [na'] het zelve beeld in gedaante ver^

anderdy van heerlykhcid tot heerlykheïd , als van des

Hscren Ccejl, D e
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De jonge.

Die ten halve wederkeerd en dwaald niet.

En gedenkt aan uwen Schepper in de dagen tiiverjon^

gelingfcbap y eer dat de {juaadc dagen komen ^ endejaa-
ren naderen , ^van dcnxelkc gy zeggen zult , Ik en hebbe

geenen lujl in dezelve, i'rediker ^iii i.

mi
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JVel hem die V quaady

In tyds ontgaat.

s,'taa {lil , flaa ftil, bedwingt uw voet.

Al ver genoeg dien weg geloopen

,

Die gy doch wederkeeren moet,

Indien men op wat goeds wil hoopen.

Wat weg ? Dien weg van tovery

,

Bedrooid met roozen en vioolen,

Dien Fuik van jammerlyk verley
,

Dat Hof van dwaalen en verdoolen.

Terwyl 't verderf zyn pylen fchikt,

En onder 't lachen en krioelen.

Verborgen op uw herte mikt.

Op dat gy 't met de Hag mogt voelen»

Zy vielen links, zy vielen rechts,

Die voor u dezen wfg begingen.

Haar mooi verkeerden in wat Hechts,

Wech vloogen haar ^evvenlle dingen

,

Dies weeft gewaarfcnoud daar gy gaat,

En laat u niet voor d'ooren fchellen,

Tot acht'loosheid van goeden raad,

Gelyk uw yd'le fpcel-^ezellen.

Stap uit, ftap uit, ontrekt uw jeugd,

Den weg van een rampzalig ende.

En wandeld op het ipoor der deugd

,

Daar alle wyzen zic.i toe wenden.

Gy zyt, 't is waar, een frifle bloem.
En
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En rufl op *t fleurtje van uw leven

,

Maar 's avonds neemt een wind uw roem
Wie weet waar dat gy zyt gebleeven 1

't Is ydelheid, 't is niet met al,

't Bedrog begiiicheld uwe oo|5en

,

Het lokaas nood u in de val

,

Op dat gy deerlyk wierd bedroogen*

Nu nood u noch een fchoone kans

,

Nu is 't noch tyd om prys ie winnen,

Behaald uw hooft een fchoone krans

.

Nü is 't het uurtje van beginnen.

Wien word een groote fchat beduid

,

Die reed leid , om maar op te raapen

,

En field de wakk're toe tree uit

,

Met zulke, die haar kans vcrgaapen?

ó jonge en welgedaane jeugd

,

Schikt uwe zinnen tot bedaaren,

En kieft: tot uw gezel , de Deugd
,

Daar zult gy eeuwig wel meé vaaren.

6 Deugd, die 't leven zo verrykt

,

Dat alle ding van hooge waarde,

Voor uwe meerder waarde wykt

,

Wat zyn ze wys die met u paarden.

Psalm CXIX: 9.

w,aar mede zal een jongeling zynpad zuiver hou*

den ? Als hy [dat^ houd na wvo ivoord»

Sf REU'
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Spreuken VIII: i^^SUU^SS^l^'

Nu dan , kinderen , hooret na my : 'want welgC'

lukzalig zyn ze
,

[die^ viyne ijöegen bewaaren,

Hooret de tucht , en ivordet wjj", ende en ver*

werpt \_dic'] niet.

IVeJgclukzaUg is de menfche ^ die na my hoord

^

dagelyks waakende aan myne poorten , waarneeinende

de poften inyner deuren.

IVant die my vind , vind het leven , en trekt een

v:eigevaUen van den HEER E.

Maar die [tegen'] my zondigd , doet zyne ziele

geiveld aan: alle die my haaten hebben de dood lief.

Prediker XI: 7,8,9,10.

Vorder , het licht is zoet , en het is den oogen goed

de Zunue te aanfchou-iven.

Maar indien de menfche veele jaaren leeft ,
[^w]

vcrhlyd hem in die alle ; zo laat hem ook gedenken

aan de dagen der duiftcru'ijje : want die zullen veele

zyn ; [en] al wat gekomen is , is ydelheid.

Ferblyd w, ojongeli g, in uwerjeugd, en laat uw
herte u vermaakcn in de dagen uwerjongelingfchap ^

en wandeld in de wegen uwes herten , en in de aan"

fchoHwinge uwer oogen : maar weetet , dat God , om
alle deze dingen u zal doen komen voor 't gerichte.

Zo doet dan de toornigbeid wyken van uw herte ,

en doet het quaadc wcch van uwen vleefe , want de

ieugd en de jongheid is ydelheid»

D E
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De oude.

ó Koflelyke Tyd!

^
baarom ook:, ternxylen de ouderdom engryzkheïddaar

« ,
en verlaat my niet , è God; tot dat ik [dezen^ ^ejlacbte

'^erkondjjre uwen arm
i allen nakomelingen , uwemacbt.

nalm LXXI: 18.

Den
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Ven boo7n die wajl , En "worteld vajl,

6 V^Liderdom, van veele jaaren

,

Hebt gy den Schat der deugd vergaart,

Dat is uw kroon der gryze haaren

,

Dan zyt gy wys, en wel bedaard.

Maar hebt gy al uw lange leven.

Het veld van ydelheid geboud.

Zo zyt gy kinds, en onderbleeven,

Al waard gy honderd jaaren oud.

En in de plaats van 't licht der eeren

,

Bevalt u duiilernis van fmaad,

Gelyk de geen óïq niet en leeren,

Ter plaatfe daar me om wysheid gaaté

Uw plaats, ter leering, was op aarde

,

Uw tyd , van uwe kindsheid af,

Daar gy zo menigmaal verjaarde,

Tot, met uw eene voet in 't graf.

Gy hebt gedronken engegeeten,
Gy hebt gearbeid, of befchikt,

En 't recht bedel hebt gy vergeeten

,

En onder 't aards bedryf verdikt.

Gy iiebt geoefend , en geleezen
,

Gy hebt een vreemde fpraak geleerd ^

Op dat men immers wys zouw weezen.
Een wysheid , die de wereld eerd.

Dat alles, mag de Ziel niet baiten,

Men noemd uw flach van wysheid lift,

Wyl gy, in al uw doen en L^acen,

B b *t Begin



37S BESCHOUWING
't Begin der wysheid hebt gemifT,

Maar waardige Ouderdom der deugde,

Gy hebt een vette grond gt;büuJ
,

Op dat gy oogfl, een eeuw ge vreugde,

Uw leven wierd ter eeren oud.

Uw Ouderdom zal zich verjongen,

Noch fchoorwier als de frifle jeugd,

Zo dat uw lof nooit word volzongen

,

ó Nieuwe fpruit, uit oude deugd!

Uw onvermogen zal verdwynen,
Den rimpel uit het aangezicht,

Uw kromte, uw fwakte, en uw pynen,
Gclyk de Nacht voor 't Morgen-licht*

ó Menfch ! tot eeuwig heil gebooren,

Maak dat gy in den ouden dag.

Uw fchoone tyd niet hebt verlooren ,

Waar in men God behaagen mag.

I

Psalm CXIX: ioo.

k ben voorzichtiger dan de Oude , om dat ik uwe
beveelen hewaard hcbbe.

Spreuken IX: lo.

De vrecze des HE EREN is het heginfel der

'Wysheid: en de wetenjcbap der heiligen is verftand,

Pelediker IV: 13.

Beter is een arm en wys jongeling , dan een oud

en
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en zot Koning , die niet en iveet van viesr vermaand

te Worden.

En Kapittel XH: i,:», 3,4, <j.

En gedenkt aan uwen Schepper in de dagen uwer

jougelingjchap , eer dat de quaade dagen komen , en

de jaaren naderen , van welke gy zeggen zult , Ik en

hebbe geencn Jitfi 'm dezelve.

Eer dan de Zomie , en het lichte ende Maane, en

de Sterren verdu ijlert vSorden , en de wolken weder

komen na den regen.

In den dage wanneer de wachters des huizes zul'

Jen beeven , en dejterke mannen haar zelven zullen

krommen: en de maaljlers zullen fiillefiaan, omdat

zy Vlinder geworden zyn : en die door de venjieren

zien , verduijfert zullen worden.

En de twee deuren na de ftraate zullen gefloten

worden , ah 'er is een nedrig geluid der maalinge ,

en hy opftaat op de ftemme des vogelkens , en alle dé

zangerejjen neder gebogen zullen worden.

Ook [_wanneer'] zy haar voor de hoogte zullen

vreezen , en dat 'er verfchrikkinge zullen zyn op den

weg , en d'amandel-boom zal bheijen , en dat dé

fpringhaanen zicb zelven een Jaft zullen weezen , en

dat de liijl zal vergaan : want de menfche gaat na

zyn eeuwig huis , sn de rouwklaagers zulkn in der

Jlraate owgaan.

Bb 2* Dfr
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De gezonde.
Terwyl 'c ii beuren mag.

Baarom gelyk de Heilt^e Geeft zegel. Heden indien
gy zynejtemme hooret , Zo en verhard uwe herten niet,
gelyk [het ge/chiet is] in de ruerbitterin^e , ten dasre der
"Jerzoekinge ^ in de woejlyne. Hebr; Hu 7,8,

JVat
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JVat ons ten voordeel zy ,

Gaa vruchfloos met 'voorby.

D ie d'onbekende Rvkdom heeft.

En echter in ontbloothcid leeft,

Wyl hy niet acht op 't recht befteeden

,

Wat voordeel trektmen daar dan van?

Hy 's ryk, en bJyft een arme man,

Bezyden 't fpoor van rype reden.

Men hoord wel wat gezondheid zegt:

Maar deze vrucht is ons te flecht

;

Van 't aards befchik en vlees behaagen

,

't Bezit der goed'ren is te groot,

En dezen inkomfh al te fnood

,

]\Ien moet een hooger winft bejaagen.

Wat dan: Gaat voor het doodbed (laan.

En hoord de iammer-klagten aan

,

Van die haar rykdom is ontnoomen:

Wat fpyt 'et haar, wat is 't haar leed,

Dat die niet hooger is befleed
,

Als aan een hoopen yd'le droomen.

Wat hoord gy uit de bleeke mond.?

Ach word ik maar eens wéér gezond

!

Bb 3 Ik
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Ik meen dien rykriom uit te geeven.

Niet voor de flechte onwaardigheid

,

Der yd'le dingen dezer tyd,

Maar voor het waard Godvruchtig leven.

Daar hebt gy een getuigenis,

Hoe dierbaar 't goed geweeten is
,

Bezitter van gezonde dagen :

Terwy] gy daar meê zyt verrykt,

Ziet dat gv uit uw oogen kykt.

Om daar meé na dien fchat te jaagen.

PS.AX.M XXXIV; 9, IC, u.

s maalt
^
Qn ziet ^ dat de HEER E goed is: wel-

gelukzalig is de man
,

\^die~\ op hein hetrouvct.

Freefl den HEERE, gy zyne Heiligen ; zvaL4

(iie hem vreezen en hcbhm geen gebrek.

Ds jonge leeuiven Jyden armoede , en hongeren :

viaar die den HE ERE zoeken hel ben geen gebrek

^an eenig goed.

J EZ AI AS XLïX: S,9,ïO.

Alzo zeid de HE ERE , In den tyd des wel-

hchaagens hebbe ik ii verhoord , en ten dage des Heils

hchhe ik u geholpen : en ik zal u be-waaren , en ik

^al u gecvsn tot een verbond des volks , om het aard-
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ryk op te richten , om de verwocjïe eiffcnijjcn te doen

be- erven

:

Om te zeggen tot de gebcndeiie , Gaat uit: tot die

die in duijieird[]e zyn , Komt te morjcbyn : zy zul-

Icn op de ivegen weiden , en op alk hooge plaatfcn

zal haüTp iveide weezen.

. 7,y en zullen niet hongeren , ncch dorft en , en de

hitte , en de zonne en zalze niet jieektn : wanp haa-

ren Ontfermer zalze leiden , en by zalze aan de

fpring-aders der wateren zacbtkcns doen leiden.

En Kapittel L V : 6,

ZücH den HEERE terwyle hy te vinden is :.

roept hem aan terwyle dat hy naby is.

2 K o R I N T H E N V ï : I, 2.

En ivy [j/j] mede arbeidende bidden u ook dat gy :

de genade Gods niet te vergeefs en moogt ontfangen-i

hebben.

IVant hy zegt ^ In den aangeuaamen tyd hehbe ik
.

u verhoord , en in den dag der zaligheid hehbe ik

u. geholpen: zietnuis'tdeweiaangenaametydy ziet
'

nu is '? de dag der zaligheid,

G A L A T £ N V^ 1 : 9, I o.

Doch en laat ons goed doende niet vcrtraagen : want

te zyner tyd zullen njny maaijen , zowy niet en verfap-

pen.

Zo dan terwyle wy tyd hebben , laat ons goed doen

aan alle , tnaar mceft aan de huisgenooten des geloofs.

B b 4 i > E
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De zieke.

Slofc niet tot hier toe.

Daar m vond hem Jezm in den Tempel^ en zeide

tot hem 5 Ziet
, ^y zyt gezond geworden : en zondigd

fiiet meer , op dat u niet wat ergers en gejcbiede.

Joannes V; 14* ^_
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Verzuimde tyd. Baard ^-ji'ee vanfpyt.

Die onlangs blies en moedig fnoof

,

Leid zuf en duf ter neer gefla;igen

;

Zyn gloed word bleek , zyn glans word doof,

Verdweenen met gezonde dagen.

Waar is de vrucht van d'aardfe vreugd ?

Of heefcze flroo, en kaf gedraagen?

Dat 's mager voer , dat niet en deugd

,

En laat zyn Zayer droevig klaagen.

Een vrucht, die niet alleen, niet voed.

Maar giftig zynde van natuure.

Een nafmaak geeft, als bitter roet, -

Dat moed de wereld-lufl bezuuren.

't Verdoofde vonkje krygt nu lucht.

Dat onder d'as van 't vlees gelegen.

Een arbeid eifl ter goede vrucht

,

En wyft het fpoor van beter wegen.

Nu 't grove vlees in onmacht zinkt

,

Verheft -zich 't eed'le meégeweeten

,

Dat dag aan dag ten goede dringt.

En jaar op jaar, word wech gefmeeten.

B b 5 N^
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Nu fpeurd men 't fchandclyk verzuim

,

En neemt zich voor een beter leven

;

Maar krygt het vlees , het weder ruim

,

De geeft word wederom verdreeven.

Gezondheid neemt het huis weer in

,

En 't goed befchik word weer verfchooven

,

By 't onderdaanig huisgezin

,

On-order krygt het hooft weer boven.

't Is zo, gelyk men 't eertyds zag.

De nacht, van droevigheid ten goede,

Verdwynd weer in gezondheids dag,

Om d'oude luften weer te voeden.

Dat, als de kranke weer genas,

Zo was hy, na het woord der oude,

Noch erger als hy eertyds was

;

Waar is hy die het acrs aanfchoude ?

Bekeerd u dan ter goeder tyd

,

By goede en gezonde dagen,

Op dat gy beter grond bereid

,

Die niet en zinkt door quaade vlaagen,

Ziet, wilt gy wys zyn en bedacht.

Zo leert dien vaften regel weeten

,

Dat gy, ook in uw volle kracht.

Altyd
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Altyd met ziekten zyt bezeten.

. En zelfs, van uw geboorten af.

Tot dezer uure , neigt tot fberven

,

Om wech te vallen in het graf,

Na 't recht, dat alle vlees moet erven.

Dit leven dan, van dezen Tyd,
Is geen gezondheid, zo wy 'c achten.

Van wegens, d'onvolkomenheid

,

Zo wy dat zelve wel betrachten,

By 't leven, dat 'er word belooft.

En dat ons God uit gunfb wil geeven

,

Daar niets de Temperantfi roofd

,

Dat is het recht gezonde leven.

Wy zyn dan ziek, na Lyf en Ziel,

Laat pus door boete heil verwerven

,

Op dat ons leven niet en viel

,

Door deze dood in 't eeuwig fierven.

Zo ziekte tot bekeering nood.

Zo laat zich ieder een bekeeren

,

Eer hy verrafh werd van de dood.

Dat elk zyn ftaat en fland dan leere:

Want die zo in het euvel wend

,

En zo zyn zelven heeft vergeeten

,
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Dat hy zyn krankheid niet en kend

,

Die is wel deerlyk diep bezeten.

Zo is de ziekte een ftand van nood

,

Behalren voor den (land der vroomen

,

Die hoopen door de poort der dood ^

In beter fland en land te komen :

Die hebben haar als ziek geacht,

Als andVe blyde en luflig waaren

,

En ua een medicyn getracht,

Die haar voor narouw mogt bewaaren.

Als BU het lichaam haar ontzakt,

Begint het voorjaar van genezen

,

Wyi 'c geefl'lyk leven word ontpakt,

Om eindeloos gezond te weezen;

In 't leven daar men zich vernoegd.

En zich ten vollen kan vcrzaade,

Daar alles paft en alles voegd,

Verheven boven al het quade.

H
Psalm XXXIX: 5',ö,7,8.

EER E. maakt my bekent myn einde , en wel-

ke de maate myuer dagen zy ; dat ik weete , hoe ver-

gankelyk ik zy.

Ziet
, ^3- hebt myne dagen en hand breed gepelt ,

en
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en niyn Iceftyd is ah niets voor u ; immers is een

ieder inenfcbe y
[te] vajl hyjlaat ^ enkel ydelbeid ^

^cla!

Immers wandeld de menfche [ als ] in een beeld y

immers imelenze ydclyk: men brengt by een ^ enmen
ijceet niet me het na zich neemen zal.

En nu , w^f verwacht ik , q Heere ? myne boo-

pe^ die is op u.

Psalm XL I: 2, 3, 4»

Welgelukzalig is hy, die zich verftandiglykdraagt

tegen eenen elendigen : De HEERE zal kern be-

vryden ten dage des quaads.

De HEERE zal hem bevoaaren , en zal bem
by-'t leven behouden , hy zal op aarden gelukzaligge-

?naakt worden : En geeft hem ook niet over in zyner

vyanden begeerte.

De HEERE zal hem onderfteuncn op het ziek-

bedde ; in zyne krankheid veranderd hy zyn gantfe

leger,

Jeremias II: 27.

Want zy keeren my de nekke toe ^ en niet het aan-

gezichte ; maar ter tyd baars quaads zeggen zy ,

itaat op en vcrloft ons.

De
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De kreupele.

Maar voor een tyd.

Indien dan uwe band of uwe "Joet u ergett , houwt ze
af en werpt ze van u. Het is u beter tot den leven in te

gaan , kreupel , of verminkt [zynde^ ] dan twee han-
den of twee voeten hebbtnde in het eeuwige vuurgewor^
pen te worden. Matth: XVIII: 8.

Getrooft
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Getroojl u V derven ^

Om meerder te erven.

D en een gaat kreupel van natuur.

Een ander, wegens 't helfe vuur.

Te wecten; dat hy 't poogd te myden,
Terwyl hy, wyllyk, en bedacht,

Den raad der wyshcid neemt in acht

,

Van hand en voeten af te fnyden.

Wat zyn ze fris en welgedaan.

Die op die wyze kreupel gaan

,

En niet op vleeflykheden ruften;

Verfmytende van haar gemoed,

't Verkeerde Oog, de hand en voet.

Der fnoode en fchaadelyke luften.

Zo hinken zy, in dezen tyd,

Voor 't werelds oog der ydelheid

,

Maar aan het eind der aardfe dingen

,

Voor eeuwigheids ontfloten deur.

Dan vind men op de hoogfte keur.

Dat zy, voor God, rechtfchapen gingen.

Den weg die na het Heil-land leid,

Eifl dezen gang van kreupelheid

,

Wat
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Wat hielp het loopen en het fpringen

,

Het vafle fleunfel en de riift,

Op voelen van des vleefes lufl,

Zo wy daar mcê ttr hellen gingen

!

E
Markus IX; 43,44;45.4<>^47,4S.

n indien uwe band u ergerd, houivdzeaf: het is

u beter verminkt tut het /even in te gaan , dan de

twee handen hebbende beenen te gaan in de helle , in

dat onuitblujjelyk vuur.

Daar haaren worm niet en fterft , en het vuur

niet uiïgehluft en word.

En indim uwe voet u ergert , howwd hem af

:

het is u beter kreupel tot het leven in te gaan , dan

de twee voeten huhbuide
, geworpen te worden in de

helle , in dat onuitblujjelyk vuur
,

Daar haaren worm niet en jterft ^ en dat vuur

niet uitgehlujl en word.

En indien uwe ooge u ergerd , werptze uit: het

is u beter maar een ooge hebbende in het Koningryke

Gods in te gaan , dan twee oogen hebbende in bet

èelfe vuur geworpen te worden

:

Daar haaren worm niet en JVerft , en het vuur

ni€t uitgebhijl en word.

•
Luk AS IX: 24.

fFant zo wie zyn leven behouden wil , die zal

het
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het verliezen: maar zo ivie zyn leven verliezen zal
y

om mynent 'uoille , die zal het behouden,

J o AN NES XII: 2f.

Die zyn leven Hef heeft zal 't zelve verliezen

'

en die zyn leven haat in deze wereld ^ zal 't zelve

bewaaren tot het eeuwige leven.

En Kapittel XVI: 33.

Deze dingen hehbe ik tot u gefprooken , op dat gy
in my vrede hebbct. In de wereld zult gy verdruk-

kinge hebhen : maar hebbet goeden moed^ ik hehbe

de wereld overwonnen.

ROMEINEï^ VIII: 18.

^Vant ik boude het daar voor , dat het lyden dezes

tegenwoordigen tyds ^ niet en is te waardeeren tegens

de heerlykheid , die aan ons zal geopenbaart wor-

den,

1 Petrus ïV: 13,

Maar gelyk gy gemecnfchap hebt aan het Lyden

van Chrijtus, [^alzo] verblyd u: op dat gy ook in de

opcnbaaringe zyner heerlykheid u moogt verblyden

en verheugen.

Cc De
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De arme.

Zo uw herte tot God.

Moord myne geliefde broeders , en heeft God niet uit-

verkooren de arme dezer wereld^ [om] ryk [te zyn] in

'/ geloove , en de erfgenaamen des Koningryks ^ V welk

by belooft den geenen die bcm liefhebben ? Jakobus 1

1

:

vers 5.

h
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Is V u op Aarde bange ^

Laat u den Hemel 'vange»

6 /xrmoed, waard gy wel bedacht,

Wat Rykdom mogt ii al gebeuren

!

l'erwyl de wellland op u wacht,

Alet Heil van opgeflote deuren.

Maar doch , het is geen geld en goed,

't Geringe voorwerp uwer zinnen;

Maar een oprecht en vroom gemoed.

Waar door men meerder kan gewinnen,

Dan al het aards onwaardig flyk;

Want wie zich fchikt ter hoogfter Erven,

Van God , en 't zalig Hemelryk

,

Die 's ryk, in leven en in fierven.

Al had gy gaaren huis én hof,

En geld , en goed , en veele dingen
,

't Geluk dat Haat u zulks doch of,

U^v (lok en laat dat niet befpringén.

Maar zoekt gy meer als dit, en 't al;

Als Monarchy der Koningryken,

't Geluk, dat u ontmoeten zal.

Gaat met de kroon van alles ftryken.

C c 2 6 Af"
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ó Armoed ! weeft dan wel gezind

,

Op datgy, onder druk en flooven.

Dien allergrootften Rykdom vind

,

Die alle rykdom gaaL te boven.

Spreuken XIX: i.

jL^e arme in zyne oprechtigheid wandelende , ïs

beter dan de verkeerde van lippen , en die een zot is.

En Kapittel XXVIII: 6.

De arme , wandelende in zyne oprechtigheid , is g
beter , dan die verkeert is van wegen , al is hy ryk»

Mattheus V: 3, 4.

Zalig l^zyn'] de arme van geejle : Want haarcr

is het Koningryk der Hemelen.

Zalig [ zyn ~] die treuren : Want zy zullen ver-

troofi worden. ^

Mn Kapittel XI: f.

De blinde worden ziende , en de kreupele wande-

len , de melaatfe worden gereinigd , en de doovcn

hooren , de dooden worden opgewekt y en den armen

word het Evangelium verkondigd^,

Luk AS
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Luk AS IV: 18.

De Geeft des Hecrcn [/V] op my , daarom heeft hy

uiy gezalft: hy heeft my gczundcn um den armen het

^Kvangeliuni te verkondigen , om te geneezen die ge-

brouken zyn van herten.

En Kapittel VI: 20.

En hy zyne oogen opflaande over zyne Difcipckn ,

zcide , Zalig zyt gy arme: JVant uwe is het Ko-

ningryke Gods.

I KORINTHEN I: 26,2732S,29.

IVant gy ziet uwe roepinge broeders , dat \^gyj niet

vcele wjs^ \_en zyt~\ na den vleefe , niet veele mach-

tige^ niet veele edele,
'

Maar het dwaaze der wereld heeft God uitver-

hioren , op dat hy de wyze befchaamen zoude : en

het zwakke der wereld heeft God iiitverkooren , op

dut hy het fterke zoude befchaamen.

En het onedele der wereld , en het verachte , heef:

God uitverkooren , en het geene niet en is ^ op dat h'>-

't geene [iet'] is te niette zoude maaken.

Op dat geen vlees en zoude roemen voor hem.

2 Kort NT HEN V.I: io«

Als droevig zynde , doch altyd blyde : als arme
,

doch veele ryk maakende : als niets hebbende , en

[nochtans'] alles bezittende.

C c 3 13 r.
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De R Y K e.

Onvolmaakt en vluchtig,

IVant wat haafet fenmevfche , zohydegebeelefvoereld
grxiiyid. en lyd fcbaade zytier ziele? Ofivatzaleenmen^
Jcbe^eeven , tot Iqffmz^e van zyne ziele ? IVant de Zoone des
7nen(chen zal komen in de heerlykbeidzyns l'aders met zy-
ne Engelen

, en als dan zal hy een iegelyk verleiden 'na

zyndoen, Maith; XVl: zG^i-j, £/^^
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Het rechte Goed, Leid in V Gemoed.

D,e Rykdom daar het vlees op ziet

,

Dat is de waare rykdom niet,

Bcflaande uit Metaal der aarde,

En allerlei behaag'lykheid

,

Der yd'le dingen dezer tyd

,

Hoe aangenaam en hoog van waarde.

Want wat verdryft gelyk een ftroom,

En wat verdwynd gelyk een droom.

Wat zyn die dingen veel te achten !

Schoon dat de Iu(l der Rykdom zeid
,

Zy dekt het Leven dezer tyd:

Maar 't is een dak, van flrooje krachten.

De ftorm-wind , uit de hoek der Dood

,

Die veegt het wech , en laat ze bloot,

Die veilig onder 't zelve zitte.

Dan is de iloute moed verfaagd
,

Zo bloot bevallen , en geplaagd.

Van düodelyke koude en hitte.

Waar is de beter Rykdom dan ?

Doet d'oogen op en ziet hem an

:

Dat is den eed'len fland der deugde.

Cc 4 Het
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Het goud en zilver worde doof,

By 'c glinll'ren van het ryk Geloof,

En Hoop, op God, en d'eemv'ge vreugde.

Terwyl het wel vernoegd gemoed

,

Bevriend met God , het hoogfle goed
,

^it onder den gewenflen zegen ,

Der gunft van d'Opper-Majefleit

,

Een Rykdom, die in eeuwigheid
,

Geen los geval hem zal oniveegen.

w<
Spreuk EN XI: 28.

ie op zynen ryk/Jom vertrouwd ^ die zal vallen :

maar ds rechtvaardige zullen groenen ah loof.

Mattheus VI: 19,20,21.

Vergadert u geen fchatten op der aarde , dcur ze

de motte en roe/l verderft , en daar de dieven door-

graaven en Jieelen.

Maar vergadert u fchatten inden hemel, daar ze

noch motte noch roefl en verderft , en daar de dieven

niet en doorgraaven , noch enfteekn.

IVanp waar uwen fchat is, daar za! ookuco' her-

fe zyn.

Luk AS VI: 24,

Maar wee u gy ryke , want gy hebt uvoen trooft

wech.
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En Kapittel XVI; 25-.

Maar Abraham zeide ^ Kind
^
gedenkt dat gytiw''

goed ütitfangen hebt in tiuo leven , en Lazarus desge-

lyks het quaade : en nu wurd hy vertroojt , en gy
lyd fniertcn.

lTlM0THEUsVl:9,

Doch die ryk mllen worden , 'uallen in verzoe-

kiHge en [m] den Jlrik, en \jn~] veele dwaaze en

fchaadelyke bcgeerlykheden , ik^clke de menfchen doen

verzinken in 'ücrderf en ondergang.

Jakobus V: 1,2,3,4,5,0.

fVeJ aan nu gy ryke , weent en huilt oxier irxe

elendigheden , die over u komen.

U-iven rykJom is verrot , en uwe kleederen zyn van

de motten gegeeten geworden ;

Uw goud en zilver is verroeft : en haaren roeji zul

u zyn tot een getuigeniffe , en zal uw' vlees als een

vuur verteeren : gy hebt fcbatten vergaderd in de

laat
f
te dagen.

Ziet , de loon der werk- lieden die uvje landen ge-

maait hebben , welke van u verkort is , roept : en het

ge/chrei der geene die ge-oog ft hebhen is gekomen tot in

de ooren des Heeren Sebaoth.

Gy hebt lekkerlyk gekeft op der aarden , en wel-

kiften gevolgt : gy hebt uive heften gevoed als in eenen

dag aer flachtinge.

Gy hebt veroordeeld , gy hebt gedood den recht-

vaardigen: [jnX hy en wederftaat u niet.

C c 5 De
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De H e e L e wereld.

Anders als Elk.

Ocb dat zy een zulk herte hadden , om my te vree*

zen , en alle myne geboden fallen dagen te onderbon-

den : op dat het haar en baarcn kinderen n,vel ginge in

eeuwigheid l Dcuter: V; 29»
Elk
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Elk breng zyn Ziel daar ttit
^

Gelyk een grooien buit.

A Is wy de wereld overzien

,

Men vindze vol van arme lién

,

Zo wel in Koninglyke hoven,

Als in den algemeenen ftaat.

Van hoogen , en van laagen graad

,

Den ledig-gang , en *c moeilyk ilooven.

Hoe zoo? Wel hoord : Die in zyn kift,

't Metaal van goud of zilver mift,

Door wien geen dingen zyn bezeeten

;

Van land , van zand , van huis en hof,

Van fhaat , van eer , van prys en lof i

Die goed'Ioos is ; word Arm geheeten

;

Maar Goddeloos , of bloot van God
,

Dat trekt des Armoeds hoogde lot.

Schoon dat deszelfs bezitters queelen

;

Dewyl men , als door tovery,

Droomd , dat men ryk en weelig zy ,

Zo ziet men 't kind met fchelpen fpeelen.

Men denk het maar bedachtzaam na

,

Op
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Op dat men beter v/egcn gxi

:

Ontbloot , van d oorfprung aller goede

!

Hoe kan die ryk zyn ? fchoon hy 't fchynd

;

Een wort'loos wezen dat verdwynd

,

Wyl 't af is, van *t oneindig voede.

En dag, aan dag verfchynt het klaar,

Dat *s werelds goed geen rykdom waar,

Wanneer de Dood tot alle flaaten

,

Met fchrik van zyn geflrenge hand

,

Het leven uit de tyd verband
,

Daar elk , het al moet achter laaten :

Wiens onweêrftaanelyk geweld,

De waare Rykdom die 'er geld

,

Nooit zyn bezitter kan ontdraagen

;

Die rykdom, die den Vroomen vind,

Van God te hebben , tot een vrind
,

De Bron , en Stroom \'an *c welbehaagen.

Want door de fcheiding van de dood,

Word zyne rykdom recht ontbloot

,

Van 't overkleed , dat hem bedekte.

Het was dan wenfiyk, dat dit goed.

Van eeuwig heil, in elks gemoed,

De luft , tot zulk een Schat verwekte.

Psalm



D E R W E R E L D. 405

Psalm I: 5, 6.

jlJaarom zullen de godlooze niet heftaan in 'f Ge*

ricb, e , noch de zondaars in de vergaderinge der recht-

vaardigen.

IVant de HEERE kend den weg der recht-

vaardigen , maar de weg dergodloozen zal vergaan.

Psalm V : ƒ, 6 , 7, 8.

M'^cint gy en zyt geen God, die lu[i heeft aan god-

loosheid 'y
de booze en zal by u niet verkeeren.

De onzinnige en zullen voor uwe oogen niet be-

Jlaan ; gy haat alk werkers der ongerechtigheid.

Gy zult de leugen fpreekers verdoen ; van den man
des blueds en bedrogs heeft de HEERE eenen grou-

wel.

Maar ik zal door de grootheid uwer goedertieren-

heid in uw huis ingaan ; ik zal my buigen na het Pa-
leis uwer heiligheid , in uwer vreeze.

Psalm XXXVII: 16.

Het weinige, dat de rechtvaardige beeft ^ is beter

als den overvloed veelsr godloozen.

En Vers 3^, 36.

ïk hebbe gezien eenen geweld dryvendegodloozen j

die zich uitbreide , ah eene groene inlandfe boom.

Maar
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Maar hy girifr door , en ziet , by en was Vr niet

\jneer'] ; en ik zochte hem , maar hy en wierd niet

gevonden.

P s A L M L X 1

1

: 10.

Immers zyn de gemeene lieden ydelheid , de groote

lieden zyn leugen : in de weeg-fchaale op gewfjoi^en
,

zouden zy fzamen [^lichter'] zyn dan de ydelheid.

EPHEZEN II.' 12,

Dat gy in dien tyd waard zonder Chrijlus , ver-

vreemd van het Burgerfchap I/raëls , en vreemdelin-

gen van de verbonden der belofte
,
geen hoope heb-

bende , en zonder God in wereld,

i Jo A N NEs V: 9.

ÏVy weeten dat wy uit God zyn^ en dat de gehcele

wereld ligt in het booze»

Prediker XII: 13^

Van alles dat gehoon is , is het einde van de

zaake : Vreefl God , en houd zyne geboden

;

want dit [betaamt] alle menf^:heni

B T. A D.
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